แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๑

คำนำ
แผนการด าเนิ น งาน หมายถึ ง แผนการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุกได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ และใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุกในทุกด้านต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก

๒

สำรบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทาแผนการดาเนินงาน

1
2
3
3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
แบบ ผด.๐๑ บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แบบ ผด.๐๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.๐๒/๑ บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคผนวก

๓

4
7
๔๑

ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนด าเนิ น งานให้จั ด ท าให้แล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
2. แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการจริงทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
3. มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/
โครงการ
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
1. ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
4. นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดาเนินงาน

๔

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้

๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการดาเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนด าเนิ น งานให้จัด ท าให้แล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ที่ ประกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรือ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในพื้ น ที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๖

แบบ ผด.0๑

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำกระปุก

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนดำเนินกำร

15

20.55

5,744,000

22.24

กองช่าง

15

20.55

5,744,000

22.24

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

10

13.70

4,957,137

19.20

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

16

21.91

440,000

1.70

สานักปลัด

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

2.74

140,000

0.54

สานักปลัด

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

1.37

50,000

0.19

สานักปลัด

๗

แบบ ผด.0๑
จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนดำเนินกำร

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6

8.22

230,000

0.89

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

6.85

135,000

0.53

สานักปลัด

2.7 แผนงานงบกลาง

4

5.48

12,552,100

48.61

สานักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

3

4.11

486,000

1.88

47

64.38

18,990,237

73.54

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร

3

4.11

50,000

0.19

สานักปลัด

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

2.74

30,000

0.12

สานักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม
๘

1

1.37

30,000

0.12

6

8.22

110,000

0.43

แบบ ผด.0๑

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนดำเนินกำร

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

5.48

365,000

1.42

สานักปลัด

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

1.37

613,000

2.37

สานักปลัด

รวม

5

6.85

978,000

3.79

รวมทั้งสิ้น

73

100

25,822,237

100

๙

แบบ ผด.0๒

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำกระปุก
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 1
หมู่ที่ 12 (กองช่าง)

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 4
หมู่ที่ 14 (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านหนอง
โรงล่าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 27/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้า
หยด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 29/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

197,000

หมู่ที่ 12
บ้านหนองโรง
ล่าง ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

410,000

หมู่ที่ 14
บ้านผาน้าหยด
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

๑๐

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 5
หมู่ที่ 12 (กองช่าง)

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 13 หมู่ที่ 6 (กอง
ช่าง)

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 15 หมู่ที่ 9 (กอง
ช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านหนอง
โรงล่าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 84
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.80 ลบ.ม. และ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตร.
ม. ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 30/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
เอื้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม.
และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก เลขที่ 21/2565 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 9 บ้านโป่ง
เกตุ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 24/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
หมู
่ที่ 12
137,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บ้านหนองโรง
ล่าง ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

401,000

หมู่ที่ 6
บ้านหนองเอื้อง
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

394,000

หมู่ที่ 9
บ้านโป่งเกตุ
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

๑๑

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 หมู่ที่ 8 (กอง
ช่าง)

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 (ซอยป่าลาน)
หมู่ที่ 3 (กองช่าง)

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 หมู่ที่ 11 (กอง
ช่าง)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 119.40 ลบ.ม.
และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 796
ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก เลขที่ 23/2565 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมู่ที่
3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 102
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
680 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
เขากระปุกเลขที่ 18/2565 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่ง
เกตุบน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 26/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
428,000 หมู่ที่ 8

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

บ้านหุบเฉลา
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

436,000

หมู่ที่ 3
บ้านเขากระปุก
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

424,000

หมู่ที่ 11
บ้านโป่งเกตุบน
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

๑๒

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่
6

7

8

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 หมู่ที่ 4 (กอง
ช่าง)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อ
ประหัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
เลขที่ 19/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก ซอยโคกเจริญ (ซอย 4) หมู่ที่
ซอยโคกเจริญ (ซอย 4) 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 13 (กองช่าง)
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50
ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
750 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.
เขากระปุกเลขที่ 28/2565 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก ซอยนายเภา - บ้านนายเที่ยง
ซอยนายเภา-บ้านนาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4
เที่ยง หมู่ที่ 5 (กองช่าง) เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
114 ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 760 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของ อบต.เขากระปุกเลขที่ 20/2565
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
394,000 หมู่ที่ 4

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

บ้านบ่อปะหัง
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

401,000

หมู่ที่ 13
บ้านเขาอ่างแก้ว
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

410,000

หมู่ที่ 5
บ้านหนองคอไก่
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

๑๓

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.0๒

ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

12

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสุขสาราญ
น้อยศิริ หมู่ที่ 2 (กอง
ช่าง)

13

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 1 หมู่ที่ 7
(กองช่าง)

14

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 3 เชื่อมต่อ
ซอย 5 หมู่ที่ 10 (กอง
ช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายสุขสาราญ น้อยศิริ หมู่ที่
2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
230 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุกเลขที่
17/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอย 1 หมู่
ที่ 7 บ้านหนองซอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
430 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อย
กว่า 344 ลบ.ม. และมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่
น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
อบต.เขากระปุก เลขที่ 22/2565 พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนลูกรังซอย 3
เชื่อมต่อซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร โดยลง
หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม. และ
มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลขที่
25/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจานวน
1 ป้าย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

496,000

หมู่ที่ 2
บ้านหนองตา
ฉาว ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

400,000

หมู่ที่ 7
บ้านหนองซอ
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 10
บ้านห้วยหิน
เพลิง ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

๑๔

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.

แบบ ผด.0๒

ลำดับที่
15

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยบ้านผู้ใหญ่
ณรงค์ หมู่ที่ 1 (กอง
ช่าง)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ณรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร โดยลงหิน
คลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. และมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.
พร้อมวางท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร จานวน 2 แห่ง ตามแบบแปลนของ
อบต.เขากระปุก เลขที่ 16/2565 พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

416,000

หมู่ที่ 1
บ้านหนองโรง
ตาบลเขากระปุก
อาเภอ ท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

๑๕

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

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.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้
(1) ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โรง เป็นเงิน 457,905 บาท
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาอ่างแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โรง เป็นเงิน 151,300 บาท
(3) ค่าหนังสือเรียน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจานวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โรง เป็นเงิน 13,200 บาท
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4 ศูนย์ ได้แก่

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
683,785 1. ศพด.วัดพระ
พุทธบาทเขา
ลูกช้าง
2. ศพด.บ้านเขา
อ่างแก้ว
3. ศพด.บ้านโป่ง
เกตุ
4. ศพด.บ้าน
หนองโรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๖

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

2

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ในช่วงเวลา
กลางวัน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็น
เงิน 13,200 บาท
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขา
ลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่าง
แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็น
เงิน 19,800 บาท
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งเกตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง เป็นเงิน 28,380 บาท
1,437,150 1. ศพด.วัดพระ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
พุทธบาทเขา
เสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลูกช้าง
จานวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
2. ศพด.บ้านเขา
เล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย์
อ่างแก้ว
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ศูนย์
3. ศพด.บ้านโป่ง
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ศูนย์พัฒนา
เกตุ
เด็กเล็กบ้านหนองโรง และโรงเรียนโรง
4. ศพด.บ้าน
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
หนองโรง
กระปุก จานวน 6 โรงเรียน
ต.เขากระปุก

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

๑๗

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว โรงเรียน
บ้านเขากระปุก โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว โรงเรียนบ้านโป่ง
เกตุ โรงเรียนบ้านหนองโรง จานวน
1,437,150 บาท

3

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น

50,000

4

โครงการสร้างวินัยการ
คัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ เช่ น ค่ า จ้ า ง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและน้า
ดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย
ไวนิ ล ค่ า จั ด ซื้ อ ถั ง ขยะ ค่ า สมนาคุ ณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ผลิตสื่อ และรายจ่ายอื่น ๆ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1. ร.ร.บ้านหนอง
ตาฉาว
2. ร.ร.บ้านเขา
กระปุก
3. ร.ร.บ้านหนอง
คอไก่
4. ร.ร.บ้านเขา
อ่างแก้ว
5. ร.ร.บ้าน
โป่งเกตุ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

1. ศพด.วัดพระ
พุทธบาทเขา
ลูกช้าง
2. ศพด.บ้านเขา
อ่างแก้ว
3. ศพด.บ้านโป่ง
เกตุ
4. ศพด.บ้าน
หนองโรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๘

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

5

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขากระปุก
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองโรง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
กระปุก สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

6

7

8

9

10

งบประมำณ
(บำท)
378,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ร.ร.บ้านเขากระปุก
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้วสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

466,200

ร.ร.บ้านเขาอ่าง
แก้ว
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
เกตุ สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

777,000

ร.ร.บ้านโป่งเกตุ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

147,000

ร.ร.บ้านหนองคอ
ไก่
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ตาฉาว สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

226,800

ร.ร.บ้านหนองตา
ฉาว
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
โรง สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

781,200

ร.ร.บ้านหนองโรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๙

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

๑

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

๒

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 1
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 2
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 1

3

4

งบประมำณ
(บำท)
130,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๑-๑๔
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

20,000

หมู่ที่ ๑
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 2

20,000

หมู่ที่ 2
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 3

20,000

หมู่ที่ 3
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๒๐

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

5

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 4
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 5
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 6
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 7
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 8

6

7

8

9

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 4

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
20,000 หมู่ที่ 4
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 5

20,000

หมู่ที่ 5
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 6

20,000

หมู่ที่ 6
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 7

20,000

หมู่ที่ 7
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 8

20,000

หมู่ที่ 8
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๒๑

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

10

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 9
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 10
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 11
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 12
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 13
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 14

11

12

13

14

15

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ 9
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 9

20,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 10

20,000

หมู่ที่ 10
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 11

20,000

หมู่ที่ 11
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 12

20,000

หมู่ที่ 12
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 13

20,000

หมู่ที่ 13
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 14

20,000

หมู่ที่ 14
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

สานักปลัด

๒๒

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลำดับที่
16

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูล
โครงการสารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว และลงข้อมูลใน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ ระบบ Thairabies.net
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

งบประมำณ
(บำท)

30,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

๒๓

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ อสม.

2

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อส
ม. เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารพร้อม
น้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทา
ป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

งบประมำณ
(บำท)
120,000

20,000

พ.ศ.2564
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๑

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการมอบทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเล่า
เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง ค่า
หน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
เกี่ยวกับการศึกษาตามสถาบันการศึกษา
กาหนด

ก.ย.

สานักปลัด

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ลำดับที่

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

งบประมำณ
(บำท)
50,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๑-๑๔
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

๒๔

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตาบล
เขากระปุก

3

โครงการเมาลิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย
พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้า
ดื่ม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยา
เสพติดตาบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทาป้าย ไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย
พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้า
ดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
เมาลิด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่า
เช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และ
รายจ่ายอื่น ๆ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

20,000

ศพด.วัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง
,ศพด.เขาอ่างแก้ว
,ศพด.บ้านโป่งเกตุ
,ศพด.บ้านหนอง
โรง

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

30,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒๕

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

4

โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้า ลอยกระทง
ตาบลเขากระปุก

5

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน
ศาสนาอิสลาม

6

โครงการสนับสนุนการ
จัดทาขบวนแห่ “พระ
นครคีรี-เมืองเพชร”
ประจาปี พ.ศ.2565

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้า ลอยกระทง
ตาบลเขากระปุก ประจาปี พ.ศ.2565 เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล การจัดกิจกรรม
ประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่า
ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่า
เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และ
รายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนา
อิสลาม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่า
เครืองขยายเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
รายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอท่ายาง เพือ่ ดาเนินโครงการ
เผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นอาเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรีเมืองเพชร” ประจาปี พ.ศ.2565

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

30,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๒๖

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.6 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

2

3

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้าดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
และลดอุบัติเหตุทาง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหาร
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ส่วนตาบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมา
ใหม่ ขององค์การ
จัดทาป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
บริหารส่วนตาบลเขา
ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
กระปุก
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง
ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ
โครงการป้องกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน
และลดอุบัติเหตุทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหาร
ถนนในช่วงเทศกาล
ส่วนตาบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมา
สงกรานต์ขององค์การ
จัดทาป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
บริหารส่วนตาบล
ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
เขากระปุก
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง
ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
15,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

25,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

25,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๒๗

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

4

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจา
อบต.เขากระปุก

5

โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยและซ้อม
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจา อบต.เขากระปุก เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
พร้อมน้าดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทา
ป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ
และรายจ่ายอื่น ๆ

งบประมำณ
(บำท)
50,000

20,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๒๘

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.7 แผนงำนงบกลำง
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อบต.เขากระปุก
โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

2

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก

3

โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ยังชีพคนพิการ

4

โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมำณ
(บำท)
142,100

พ.ศ.2564
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

10,650,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
1,688,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
72,000
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

๒๙

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับที่
1

2

3

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

โครงการโรงอาหารศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ขนาดกว้าง 6
เกตุ (กองการศึกษาฯ) เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร ตามแบบ
แปลนของอบต.เขากระปุกเลขที่
31/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ตาม
แบบแปลนของอบต.เขากระปุกเลขที่
34/2565

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโรง (กอง
การศึกษาฯ)
โครงการติดตั้งป้ายศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา เล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 1.54
เมตร ยาว 2.30 เมตร
อ่างแก้ว

งบประมำณ
(บำท)
429,000

พ.ศ.2564
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สถำนที่
ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

50,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

7,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๐

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
ที่
1

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก

2

โครงการรวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้

3

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
(อพ.สธ.เขา
กระปุก)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก ประจาปี พ.ศ. 2565 เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก และรายจ่ายอืน่ ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทา
ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ
ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา
รถปรับสถานที่ ค่าจ้างเหมารถขุดหลุม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจ้างเหมาเวที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่า
จัดซื้อต้นไม้ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาแปลง
สมุนไพร ค่าจัดทาป้ายสรรพคุณสมุนไพร ค่าน้าดื่ม
และน้าแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และรายจ่ายอื่น ๆ

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

20,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

2๐,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๑

แบบ ผด.0๒

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.

แบบ ผด.0๒

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน

2

โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดการขยะชุมชน เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้า
ดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
รายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหาร
พร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
10,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

20,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

สานักปลัด

แบบ ผด.0๒

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับที่
๑

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าน้าดื่ม ค่าจัดประดับ
ตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
จัดประดับตกแต่งบูธ ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าต้นไม้
ค่าจ้างเหมา บริการ และรายจ่ายอื่น ๆ

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
30,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๓๒

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับที่
๑

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

โครงการสารวจความพึง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
พอใจของประชาชนต่อ สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสารวจ
การให้บริการของ อบต. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
กระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี จานวน 3 ครั้ง

2

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขากระปุก

3

โครงการการจัดงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี

4

โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา
ผู้บริหาร อบต.และ
อบต. ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยดาเนินการจัดการ
สมาชิกสภา อบต.

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
๒๐,๐๐๐ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

5,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

10,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

330,000

สานักปลัด

เลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. และ
ดาเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓๓

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์
และโรงจอดรถ อบต.เขา
กระปุก (สานักปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12
เมตร ยาว 16 เมตร สูง 6 เมตร ตามแบบ
แปลน ของอบต.เขากระปุก เลขที่
32/2565 และโรงจอดรถ อบต.เขากระปุก
ขนาดกว้าง 6.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง
2.6 เมตร ตามแบบแปลน ของอบต.เขา
กระปุก เลขที่ 33/2565 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย

งบประมำณ
(บำท)
613,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

๓๔

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำกระปุก
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

๑

ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ
รับแขก

2

ผ้าม่านและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งสาหรับ
สานักงาน อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะ เก้าอี้
สาหรับรับแขก ประกอบด้วย โต๊ะกลาง
จานวน 1 ตัว เก้าอี้รับแขก จานวน 3
ตัว ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคา
ท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านและ
อุปกรณ์ ดังนี้
1. ห้องสานักปลัด 2. ห้องกองคลัง 3.
ห้องกองช่าง 4. ห้องกองการศึกษา 5.
ห้องปลัด ราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหา
ได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคา
ประหยัด

งบประมำณ
(บำท)
13,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

130,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

สานักปลัด

๓๕

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

ลำดับที่
3

ครุภัณฑ์
เก้าอี้สานักงาน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
ผ้า พนักพิกสูงถึงกลางหลัง มีที่ท้าว
แขน ปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 1 ตัว
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคา
ท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด

งบประมำณ
(บำท)
3,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2564
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งบประมำณ
(บำท)
10,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
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ภายในและ
การตรวจสอบ
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1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับที่
4

ครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20
ช่อง

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
ขนาด 20 ช่อง จานวน 2 ชุด ราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่ง
ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคา
ท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๓๖

ม.ค.

ก.พ.

แบบ ผด.0๒/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับที่
1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
สาหรับงานประมวลผล คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.9 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
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เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๘

ลำดับที่

ครุภัณฑ์
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)

4

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
เครื่องคอมพิวเตอร์ All เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
In One สาหรับงาน
คอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหน่วยประมวณผลกลาง (CPU) ไม่
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น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวณผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวณผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวณผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวณผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจา
แยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB และ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย

๔๐
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
เครื่องสารองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ขนาด 800 VA
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
หรือ LED ขาวดา ชนิด เลเซอร์หรือ LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 1
Network แบบที่ 1 โดยมี
(28 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน
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ภายใน

๔๑

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ สามารถกาหนดขนาดของ
กระดาษเองได้

๔๒

2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับที่
7

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
สาหรับงานประมวลผล คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.9 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

งบประมำณ
(บำท)
22,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
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อ.ท่ายาง
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เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๔๔

2.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับที่
7

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
In One สาหรับงาน
คอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหน่วยประมวณผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวณผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวณผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวณผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวณผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจา
แยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมำณ
(บำท)
23,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2564
หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๔๕

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB และ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๔๖

๔๗

