ข

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักปลัดอบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ค

คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนดำเนิ น งานประจำปี เพื่อเป็น การกำหนดทิศทางในการพัฒ นาท้องถิ่นให้ส อดคล้องซึ่งกันระหว่างแผน
ทุกแผน ซึ่งจะสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกด้วย โดยการจัดทำแผนทั้งสามแผนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ได้เน้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยการพิจารณาจากประเด็น
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน
สำหรับแผนดำเนินงาน หมายความว่า แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น โดยแผนดำเนินงานจะทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน /โครงการซึ่งแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
จึ งหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ าแผนการดำเนิ น งานประจำปี งบประมาณ 2565 ฉบั บ นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

นางสาวอัจฉราวรรณ ศวัลย์ณอร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

ง

สารบัญ
คำนำ
บทนำ

ก
- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
- แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.0๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(ผด.0๒)
บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.02/1)

ข
ข
ข
ค
ง
1-3
4-26
27-47

จ

บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินงาน
ประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565
สำหรับแผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงาน
จริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนดำเนินงาน
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำให้แนวทาง
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
แผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกยิ่งขึ้น
แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน
แผนดำเนิ น งานเป็ น เครื่องมือสำคัญ ในการบริห ารของผู้ บริห ารท้ องถิ่น เพื่ อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
ประการประเมินผล ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็ นแผนที่ แยกออกมาจากแผนพั ฒ นา และมี ลั กษ ณ ะเป็ นแผนดำเนิ นงาน
(Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มกี ารจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินงานจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง และหน่วยงานอื่น

ฉ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ทำร่างแผนดำเนิ น งานโดยพิ จ ารณาจั ด
หมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดำเนินงานให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ จัดทำประกาศ
เรื่อง แผนดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
1. แสดงถึงความชัด เจนในการนำแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา และแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
ไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมใน
ปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผล
ทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อย
เสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน
โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม
ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 การศึกษา
2.4 สาธารณสุข
2.5 สังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
2.7 งบกลาง
รวม

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

11
6
5
22

50.00
27.27
22.72
100

1,413,000
1,148,000
670,000
3,231,000

43.73
35.53
20.73
100

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

2
3
6
7
8
6
3
35

5.71
8.57
17.14
20.0
22.85
17.14
8.57
100

100,000
40,000
1,465,500
60,000
43,000
55,000
9,517,200
11,280,700

0.88
0.35
12.99
0.53
0.38
0.48
84.36
100

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด/การศึกษา
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
.............................................................

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในด้านศักยภาพคนและ
เศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการสงเสริมการศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(วัฒนธรรมท้องถิ่น)
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
รวม

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

1
1

100
100

280,000
280,000

100
100

สำนักปลัด

4

80

78,000

93.97

สำนักปลัด

1

20

5,000

6.02

สำนักปลัด

5

100

83,000

100

-

-

-

-

-

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
.............................................................
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
รวม

จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด

4
4

100
100

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

65,000
65,000

100
100

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.ทุ่งกระบ่ำ

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

เพือ่ ดำเนินโครงการประเมินความพึงพอ 14 หมู่บ้าน
ใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.ทุ่งกระบ่ำโดยจ่ายเป็ นค่าจ่างเหมา
บริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ ภายนอกเป็น หน่ ว ย
สำรวจประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วย
งานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับ
บริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 25,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ลำดับ
ที่

2

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
กระบ่ำ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำในกรณีครบวาระ
และในกรณีอื่นๆในโอกาสต่างๆ
งบประมาณ 400,000.-บาท

สถานที่
ดำเนินการ
14 หมู่บ้าน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 1 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม อบต.ทุ่ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าวัสดุ กระบ่ำ
อุปกรณ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เหมาะสม
งบประมาณ 100,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) จำนวน 3 โครงการ
ลำดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดตั้งจุดตรวจลด
อุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งวั น หยุ ด
นักขัตฤกษ์และในช่วงงาน
เทศกาล

2

โครงการฝึ ก อบ รมการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณ ภั ย และภั ยจาก
ธรรมชาติ
โครงการอบรมให้ ค วามรู้
กั บ ประชาชนเรื่ อ งการ
ป้องกันภัยทางถนน

3

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจ 14 หมู่บ้าน
ใน ช่ ว ง วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษ์ เช่ น ค่ า
เช่ า เต็ น ท์ ค่ า อ า ห า ร ค่ า เช่ า เค รื่ อ ง
ไฟ ค่าตอบแทน ฯลฯ
งบประมาณ 15,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ
14 หมู่บ้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยจาก
ธรรมชาติ
งบประมาณ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
14 หมูบ่ ้าน
ความรู้กับประชาชนเรื่องการป้องกันภัยทาง
ถนน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
งบประมาณ 5,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
1 โค รงก ารส นั บ ส นุ น 1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห าร เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษา
2.เงิน อุดหนุ น สำหรับสนับ สนุน อาหาร
กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 1,435,500.-บาท
2 โ ค ร ง ก า ร วั น เ ด็ ก เพื่อจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ
แห่งชาติ
งบประมาณ 10,000.-บาท
3 โครงการอบ รม การ เพื่อโครงการอบรมการจัดทำสื่อการ
จัดทำสื่อการเรียนการ เรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
สอนสำหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ 5,000.-บาท
4 โครงการพั ฒ นาระบบ เพื่อโครงการพัฒนาระบบประกัน
ประกันคุณภาพภายใน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่
ดำเนินการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง
5 สถานที่

ต.ทุ่งกระบ่ำ
ต.ทุ่งกระบ่ำ
ต.ทุ่งกระบ่ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด/
การศึกษา

สำนักปลัด/
การศึกษา
สำนักปลัด/
การศึกษา
สำนักปลัด/
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ 5,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)
ลำดับ
ที่

โครงการ

5

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สุ ข ภ าพ อนามั ย ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย

6

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด/
การศึกษา

เพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต.ทุ่งกระบ่ำ
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ 5,000.-บาท
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ต.ทุง่ กระบ่ำ สำนั ก ปลั ด /
สำหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษา
งบประมาณ 5,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารสุขและงานสาธารสุขอื่น) จำนวน 7 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น
และอุป กรณ์ ในการฉีด
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
2 โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์ลดปริมาณขยะ
3
4

รายละเอียดของกิจกรรม

1.วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า พร้อ ม
อุปกรณ์ในการฉีด
2.วัคซีนคุมกำเนิดสุนัขพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 25,000.-บาท
ฝึกอบรมและรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
ตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 10,000.-บาท
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม ส่งเสริมสุขภาพดีสู่วิถีชุมชนในตำบลทุ่ง
สุขภาพดีสู่วิถีชุมชน
กระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
โค ร ง ก า ร อ บ ร ม ให้ อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการดู แ ลแม่ แ ละ
ความรู้ ในการดู แ ลแม่ เด็ก ในตำบลทุ่งกระบ่ำ
และเด็ก
งบประมาณ 5,000.-บาท

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารสุขและงานสาธารสุขอื่น) (ต่อ)
ลำดับ
โครงการ
ที่
5 โค ร ง ก า ร อ บ ร ม ให้
ความรู้ในการป้องกันผู้
ติ ด ต่ อ เชื้ อ เอดส์ ร าย
ใหม่
6 โค ร ง ก า ร อ บ ร ม ให้
ความรู้เรื่องโรคเอดส์
7

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

อบรมให้ ค วามรู้ ในการป้ อ งกั น ผู้ ติ ด ต่ อ ต.ทุ่งกระบ่ำ
เชื้อรายใหม่ ในตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท

สำนักปลัด

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ในตำบล ต.ทุ่งกระบ่ำ
ทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
อบรมแกนนำสุ ข ภาพ อบรมแกนนำสุขภาพในการควบคุมและ ต.ทุง่ กระบ่ำ
ใน ก ารค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้องกันโรคในตำบลทุ่งกระบ่ำ
ป้องกันโรคในตำบลทุ่ง งบประมาณ 5,000.-บาท
กระบ่ำ

สำนักปลัด

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) จำนวน 8 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โค ร ง ก า ร จั ด ท ำ สิ่ ง
อำนวยความสะดวก
สำหรั บ คนพิ ก ารและ
ผู้สูงอายุ
2 โค ร งก า ร จั ด อ บ ร ม
ส่งเสริมอาชีพ
3 โค ร งก า ร จั ด อ บ ร ม
ส่ ง เส ริ ม อ า ชี พ ใ ห้
ผู้ ด้ อยโอก าสแล ะผู้
พิการ
4 โครงการตรวจสุ ขภาพ
อนามัยให้กับกลุ่มสตรี
5

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ก่อสร้างทางลาดไว้บริการอำนวยความ ต.ทุ่งกระบ่ำ
สะดวกสำหรับคนพิการและ ผู้สูงอายุ
งบประมาณ 5,000.-บาท

สำนักปลัด

อบรมอาชีพต่างๆให้กับชุมชน
ต.ทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
อบรมส่ งเสริ ม อาชี พ ให้ ผู้ ด้ อ ยโอกาสใน ต.ทุง่ กระบ่ำ
ตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท

สำนักปลัด

พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต กลุ่มสตรีในตำบล- ต.ทุ่งกระบ่ำ
ทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 8,000.-บาท
โครงการพัฒนาองค์กร ฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์กรสตรี ใน ต.ทุง่ กระบ่ำ

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สตรี

ตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (ต่อ)
ลำดับ
โครงการ
ที่
6 โครงการเยี่ ย มบ้ า นผู้
พิการ-ผู้สูงอายุ
7 โค รงก ารเศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียงเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่เหมาะสม
กับร่างกาย

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

พัฒ นาคุณภาพชีวิตในตำบลทุ่งกระบ่ำ ต.ทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในตำบล ต.ทุง่ กระบ่ำ
ทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
ส่ งเสริ ม อาชี พ แก่ ผู้ สู งอายุ ที่ เหมาะกั บ ต.ทุง่ กระบ่ำ
สภาพร่างกาย ในตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการจัดทำเวที
ประชาคม

2

3

โครงการจัดอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.25634
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ส่งเสริ มสนั บ สนุ นการจัดทำแผนชุมชน ต.ทุ่งกระบ่ำ
เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และจั ด เวที ป ระชาคมเพื่ อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ 5,000.-บาท
อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก ต.ทุง่ กระบ่ำ
และเยาวชนในตำบลทุ่งกระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท

สำนักปลัด

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
งบประมาณ 5,000.-บาท

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) (ต่อ)
สถานที่
ดำเนินการ

ลำดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
4 โครงการอบรม
อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ก่ ต.ทุ่งกระบ่ำ
คุณธรรมจริยธรรม แก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา ข้ าราชการและ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลทุ่ ง
กระบ่ำ
งบประมาณ 5,000.-บาท
5 โครงการอบรมปกป้อง เป็ น การสนองนโยบายของรัฐ บาลการ ต.ทุง่ กระบ่ำ
สถาบันสำคัญชาติ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ซึ่ ง เป็ น
สถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ เ พื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ งในโครงการอบรมปกป้ อ ง
สถาบันสำคัญชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

งบประมาณ 5,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน
สถานที
่
ลำดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ดำเนิ
น
การ
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด
6 โครงการป้องกันและ อุดหนุนศป.ปส.อำเภอเลาขวัญ เพื่อจ่าย ต.ทุ่งกระบ่ำ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็ น เงิน สนั บ สนุ นโครงการป้ องกัน และ
อำเภอเลาขวัญ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเลาขวัญ
งบประมาณ 30,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) จำนวน 1 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการอุ ด หนุ น การ
จั ด กิ จ ก รรม จั ด ก าร
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า แ ล ะ
นั น ท น า ก า ร เ พื่ อ
ส่งเสริมให้ ประชาชนมี
สุ ข ภ าพ ที่ ดี จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี

รายละเอียดของกิจกรรม

สถานที่
ดำเนินการ

อุด หนุ น การจั ดกิ จกรรมจัด การแข่ งขั น ต.ทุ่งกระบ่ำ
กี ฬ า และนั น ทนาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ป ร ะ ช า ช น มี สุ ข ภ า พ ที่ ดี จั ง ห วั ด
กาญจนบุ รี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564
งบประมาณ 5,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.256
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน จัดงานลอยกระทงภายในเขตตำบลทุ่ ง
ลอยกระทง
กระบ่ำ
งบประมาณ 15,000.-บาท
2 ค่าใช้จ่ายในกานร่วมงาน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญ
เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิน สนั บ สนุ น โครงการจั ด
โครงการงานโคบาล
งานประเพณีวันโคบาลอำเภอเลาขวัญ
งบประมาณ 20,000.-บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่ง
ซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ เป็นวันสำคัญ ต่างๆ เช่น วันเด็กวัน ปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
งบประมาณ 10,000.-บาท
4
โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ป ระเพ ณี วั น โคบ าล อำเภอเลาขวัญเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

อำเภอเลาขวัญ

โครงการจัดงานประเพณีวันโคบาล
อำเภอเลาขวัญ
งบประมาณ 50,000.-บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------------------

ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม)
ลำดับ
ที่

5

6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการจั ดงานรั ฐ พิ ธี เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
วันสำคัญต่างๆ
พิธวี ันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้กับทางอำเภอเลาขวัญ
งบประมาณ 3,000.-บาท
โครงการดำเนินงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ
ตามภารกิจของเหล่า ดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
กาชาดจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
งบประมาณ 5,000.-บาท

สถานที่
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

ต.ทุ่งกระบ่ำ

สำนักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
6.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 3 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์สำหรับการ
ประมวลผลแบบที่ 1(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที
่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
-เพื่อจัดซื้อ
22,000 ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด
คอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
7,500 ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง

3

เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA (600
Watts)

จัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จำนวน 1 เครื่อง

5,800

ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 2 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เก้าอี้มีพนักพิง ที่เท้า
แขนบุนวม มีโช๊คแก๊ส
ปรับระดับขามีล้อ 5
แฉกหมุนได้
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ดำเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนัก
พิง ที่เท้าแขน บุนวม มีโช๊ค
แก๊ส ปรับระดับ ขามี
ล้อ 5 แฉก หมุนได้จำนวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

5,000 ทุ่งกระบ่ำ

ทุ่งกระบ่ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอ
บหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

กองคลัง

Printer)

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ
สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที(ipm)
- สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,
200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้ง
สีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยาย
ได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal
และ Custom (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.1 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) จำนวน 2 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อชุดเครื่อง
เชื่อมท่อ HDPE
(ระบบมือหมุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที
่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดซื้อชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE (ระบบมือ
28,000 ต.ทุ่งกระบ่ำ กองช่าง
หมุน) รุ่น EX-W250-2 ขนาด
ท่อ 63,75,90,110,125,140,160,180,200
,225,250 มิลลิเมตร กำลังไฟ
รวม 3.3 กิโลวัตต์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ อุ

2 จัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้า

ณหภูมิแผ่นความร้อน 270 องศา
เซลเซียส น้ำหนักเครื่อง
รวม 58 กิโลกรัม ขนาดกล่อง
บรรจุ 76*55*58 เซนติเมตร
เพื่อจัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ แรงบิด
สูงสุด 20.5 นิวตันเมตรต่อนาที เปลี่ยนหัว
ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ
งาน ปรับระดับความเร็วได้

3,300

ต.ทุ่งกระบ่ำ

กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 3 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดำเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 29,600
แบบแยกส่วน
แยกส่วน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
18,000 บีทียู จำนวน
1 เครื่อง
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จัดซื้อ คอมพิวเตอร์
16,000
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน

3

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บานมีมือจับชนิดบิด

เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จำนวน 2 ตูๆ้
ละ 5,500 บาท

11,000

ต.ทุ่งกระบ่ำ

กองช่าง

ต.ทุ่งกระบ่ำ

กองช่าง

ต.ทุ่งกระบ่ำ

กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
---------------------------------------------------------6.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ
จำนวน 1 เครื่อง

(บาท)
66,000

ดำเนินการ รับผิดชอบ พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ทุ่งกระบ่ำ กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
---------------------------------------------------------6.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แบบ ผด.02/1

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 2 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้
2 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที
่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม 18,900 ต.ทุ่งกระบ่ำ กองช่าง
ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน จำนวน 2 เครื่อง

21,800

ต.ทุ่งกระบ่ำ

กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด
แบบมือถือ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที
่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดซื้อเครื่อง
6,500 ต.ทุ่งกระบ่ำ กองช่าง
เจีย ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิ
เมตร) ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,800 วัตต์ ความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ
ต่อนาที

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
----------------------------------------------------------

แบบ ผด.02/1

6.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
6.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 3 โครงการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์สำหรับการ
ประมวลผลแบบที่ 1(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที
่
รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
-เพื่อจัดซื้อ
22,000 ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด
คอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
7,500 ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง

3

เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA (600
Watts)

จัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จำนวน 1 เครื่อง

5,800

ต.ทุ่งกระบ่ำ สำนักปลัด

