แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๑

คานา
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

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทาแผนการดาเนินงาน

1
2
3
3

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

๓

4
7
๔๑

ส่วนที่ 1
บทนา
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
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
2. แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการจริงทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
3. มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/
โครงการ
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้

๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการที่
ดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานดาเนินการ

14

18.67

6,592,000

25.83

กองช่าง

14

18.67

6,592,000

25.83

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

11

14.47

4,689,585

18.31

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

16

21.05

435,000

1.70

สานักปลัด

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

7.89

310,000

1.21

สานักปลัด

2.4 แผนงานงบกลาง

4

5.26

12,072,798

47.13

สานักปลัด

๗

แบบ ผด.0๑

จานวน
โครงการที่
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานดาเนินการ

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6

7.89

300,000

1.17

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

6.58

175,000

0.68

สานักปลัด

48

63.16

17,978,183

70.46

รวม

3. การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร

3

4.76

65,000

0.25

สานักปลัด

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

4.76

67,000

0.26

สานักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม

๘

1

1.19

30,000

0.12

7

9.21

162,000

0.63

แบบ ผด.0๑

จานวน
โครงการที่
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานดาเนินการ

สานักปลัด

4. การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6

7.89

775,000

3.03

รวม

6

7.89

775,000

3.04

รวมทั้งสิ้น

75

100

25,517,183

100

๙

แบบ ผด.0๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอย 5 (บริเวณ
บ้านนายสมคิด ศาลา
แก้ว) เชื่อมต่อซอย 8
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 หมู่ที่ 8

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอย 5
(บริเวณบ้านนายสมคิด ศาลาแก้ว) เชื่อมต่อ
ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 230 เมตร โดยลงหินคลุก
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร จานวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ
อบต.เขากระปุก ที่ 24/2563 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
138 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 29/2563
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
468,000 หมู่ที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

บ้านเขากระปุก
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

480,000

หมู่ที่ 8
บ้านหุบเฉลา
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

๑๐

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ์) หมู่ที่ 13
บ้านเขาอ่างแก้ว

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 หมู่ที่ 14

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 9 หมู่ที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 13
บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 142.50
ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
อบต.เขากระปุก ที่ 34/2563 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้าหยด
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 142.50 ลูกบาศก์เมตร และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก
ที่ 36/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
95.40 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่
22/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
492,000 หมู่ที่ 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บ้านเขาอ่างแก้ว
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

492,000

หมู่ที่ 14
บ้านผาน้าหยด
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

332,000

หมู่ที่ 1
บ้านหนองโรง
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

๑๑

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านหนองซอ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 (วังกระทะ) หมู่
ที่ 12

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนายประสพ
อินทราพงษ์ หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง
6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 144
ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
อบต.เขากระปุก ที่ 28/2563 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 (วังกระทะ) หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองโรงล่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 141ลูกบาศก์เมตร
และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 1
แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่
33/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนายประสพ อินทราพงษ์ หมู่ที่ 2
บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 115.80 ลูกบาศก์
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
772 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 1
แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่
23/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
496,000 หมู่ที่ 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

บ้านหนองซอ
ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

497,000

หมู่ที่ 12
บ้านหนองโรง
ล่าง ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

399,000

หมู่ที่ 2
บ้านหนองตา
ฉาว ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

๑๒

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับ โครงการ/
ที่
กิจกรรม
9

10

11

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก
ซอย 11
หมู่ที่ 4
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก
ซอย 4
หมู่ที่ 5
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก
ซอย 6
หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
135 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 25/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

หน่วยงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
ดาเนินการ
หลัก
กองช่าง
479,000 หมู่ที่ 4
บ้านบ่อ
ปะหัง
ตาบลเขา
กระปุก
อาเภอ ท่า
ยาง จังหวัด
เพชรบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
142.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 26/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

492,000

หมู่ที่ 5
บ้านหนอ
คอไก่
ตาบลเขา
กระปุก
อาเภอท่า
ยาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
141 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 30/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย

491,000

หมู่ที่ 9
บ้านโป่งเกตุ
ตาบลเขา
กระปุก
อาเภอท่า
ยาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

๑๓

แบบ ผด.0๒

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

12

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 11 เชื่อมต่อชอย
18 หมู่ที่ 6

13

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 หมู่ที่ 10

14

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 11 เชื่อมต่อซอย 18 หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
เอื้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 142.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 27/2563 พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 142.50
ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 31/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 142.50
ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
950 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่
32/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

490,000

หมู่ที่ 6
บ้านหนองเอื้อง
ตาบลเขากระปุก
อาเภอ ท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

490,000

หมู่ที่ 10
บ้านห้วยหิน
เพลิง ตาบลเขา
กระปุก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

กองช่าง

494,000

หมู่ที่ 11
บ้านโป่งเกตุบน
ตาบลเขากระปุก
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

กองช่าง

๑๔

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในโ ครงก า ร 666,320 1. ศพด.วัดพระ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
พุทธบาทเขา
ดังนี้
ลูกช้าง
1. ค่า อาหารกลางวันสาหรับ ศูนย์พัฒนา
2. ศพด.บ้านเขา
เด็ก เล็ก เป็ น เงิน 441,000 บาท แยก
อ่างแก้ว
เป็น
3. ศพด.บ้านโป่ง
1.1 ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา
เกตุ
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
4. ศพด.บ้าน
68,600 บาท
หนองโรง
1.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา
ต.เขากระปุก
เด็กเล็กบ้ านเขาอ่ างแก้ว ตั้งไว้ 98,000
อ.ท่ายาง
บาท
จ.เพชรบุรี
1.3 ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก บ้ า นโป่ ง เกตุ ตั้ ง ไว้ 161,700
บาท
1.4 ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก บ้ า นหนองโรง ตั้งไว้ 112,700
บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก เป็ น เงิน 153,000 บาท แยก
เป็น
2.1 ค่ า จั ด การเรี ย นการสอนของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
ตั้งไว้ 23,800 บาท
2.2 ค่ า จั ด การเรี ย นการสอนของศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นเขาอ่ า งแก้ ว ตั้ ง ไว้
34,000 บาท
2.3 ค่ า จั ด การเรี ย นการสอนของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 56,100
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๕

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

บาท

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.0๒
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้
39,100 บาท
3. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 12,800 บาท แยกเป็น
3.1 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
1,800 บาท
3.2 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 3,000 บาท
3.3 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 4,000 บาท
3.4 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 4,000 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 12,800 บาท แยกเป็น
4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
1,800 บาท
4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 3,000
บาท
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 4,000 บาท
4.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 4,000 บาท
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเงิน 19,200 บาท แยกเป็น
5.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
2,700 บาท

๑๖

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

2

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ในช่วงเวลา
กลางวัน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
5.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้
4,500 บาท
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 6,000
บาท
5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้
6,000 บาท
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเงิน 27,520 บาท แยกเป็น
6.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
3,870 บาท
6.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 6,450
บาท
6.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 8,600 บาท
6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนอง
ตาฉาว ตั้งไว้ 97,726 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขา
กระปุก ตั้งไว้ 172,458 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ ตั้งไว้ 76,648 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขา
อ่างแก้ว ตั้งไว้ 191,620 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

1,389,665 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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๗

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ.2564

4

โครงการสร้างวินัย
การคัดแยกขยะใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่ง
เกตุ ตั้งไว้ 344,916 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
หนองโรง ตั้งไว้ 323,838 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้
26,827 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 38,324
บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 63,235 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 44,073 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.
2564 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ของขวั ญ ของ
รางวั ล ค่า อาหารและน้าดื่ม ค่า อาหาร
ว่ า งพร้ อ มเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ต่า ง ๆ ค่า ใช้จ่ า ยในการตกแต่งสถานที่
และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
โครงการสร้ า งวิ นั ย การคั ด แยกขยะใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เช่ น ค่ า จ้ า งเหมา
จั ด ท าป้ า ยไวนิ ล ค่ า จั ด ซื้ อ ถั ง ขยะ ค่ า
สมนาคุณวิทยากร ค่า อาหารว่า งพร้อ ม
เครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อ และรายจ่ายอื่น ๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
6. ร.ร.บ้านหนองโรง
7. ศพด.วัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง
8. ศพด.บ้านเขาอ่าง
แก้ว
9. ศพด.บ้านโป่งเกตุ
10. ศพด.บ้านหนอง
โรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

10,000

1. ศพด.วัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง
2. ศพด.บ้านเขาอ่าง
แก้ว
3. ศพด.บ้านโป่งเกตุ
4. ศพด.บ้านหนอง
โรง
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๘

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน (เป็น
การจ้างครูช่วยสอน)
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขากระปุก
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ สาหรับสนับสนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการจ้างครู
ช่วยสอน)

6

7

8

9

10

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
กระปุก สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

360,000

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

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้วสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

400,000

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

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง
เกตุ สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

720,000

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

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
คอไก่ สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

160,000

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

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ตาฉาว สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

204,000

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

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๙

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้าน
หนองโรง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
โรง สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

งบประมาณ
(บาท)
676,000

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๒๐

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/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

งบประมาณ
(บาท)
1๒9,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑-๑๔
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
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

๒๑

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพือ่ ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 4

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 หมู่ที่ 4
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
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

๒๒

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/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

11

12

13

14

15

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 9
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
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

๒๓

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

หมู่ที่ 14
ลาดับที่
16

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/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

งบประมาณ
(บาท)

26,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

๒๔

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่
1

2

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน เช่น เงินสงเคราะห์ให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุชในสังคม และรายจ่าย
อื่น ๆ
โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่
และพัฒนาศักยภาพ
อสม. เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร
ให้แก่ อสม
พร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาจัดทา
ป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
รายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
โครงการมอบ
มอบทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาและการ
ทุนการศึกษาสาหรับ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็น
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าบารุง ค่าหน่วยกิต และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นที่เกีย่ วข้องกับ
การศึกษาตามที่สถาบันการศึกษากาหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
โครงการส่งเสริมและ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่า
พัฒนาคุณภาพชีวิต
วัสดุก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้แก่ประชาชนและรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น
อาชีพ
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหาร

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
50,000

พ.ศ.2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

120,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

20,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๒๕

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

พร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6

โครงการอบรมการทา
ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ย
น้าหมักชีวภาพส่งเสริม
การดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอบรมการทาปุย๋ หมักชีวภาพและ
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพส่งเสริมการดาเนินชีวติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้า
ดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

๒๖

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานงบกลาง
ลาดับที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อบต.เขากระปุก
โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ยังชีพผู้สูงอายุ

3

โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ยังชีพคนพิการ

4

โครงการสงเคราะห์เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ
(บาท)
176,198

พ.ศ.2563
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

10,100,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
1,730,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
66,000
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

๒๗

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตาบล
เขากระปุก

3

โครงการเมาลิด
ประจาปี พ.ศ.2564

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 ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
เมาลิด ประจาปี พ.ศ.2564 เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่น ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

20,000

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

80,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการ
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

30,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒๘

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้า ลอยกระทง
ตาบลเขากระปุก
ประจาปี พ.ศ.2564

5

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน
ศาสนาอิสลาม

6

โครงการสนับสนุนการ
จัดทาขบวนแห่ “พระ
นครคีรี-เมืองเพชร”
ประจาปี พ.ศ.2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
สืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้า ลอยกระทง
ตาบลเขากระปุก ประจาปี พ.ศ.2564 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.2564

100,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๒๙

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

2

3

รายละเอียดโครงการ/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

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
25,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

25,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

25,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๐

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/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

งบประมาณ
(บาท)
80,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๑

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว
ประจาปี พ.ศ.
2564

2

โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก
ประจาปี พ.ศ.
2564

3

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
(อพ.สธ.เขา
กระปุก)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจาปี พ.ศ.
2564 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ ค่าน้าดื่มและ
น้าแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับ
สถานที่ ค่าจ้างเหมารถขุดหลุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อต้นไม้ และรายจ่าย
อื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก ประจาปี พ.ศ. 2564 เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้าดื่มและน้าแข็ง ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก และรายจ่ายอืน่ ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาแปลง
สมุนไพร ค่าจัดทาป้ายสรรพคุณสมุนไพร ค่าน้าดื่ม
และน้าแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และรายจ่ายอื่น ๆ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

15,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

2๐,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๒

แบบ ผด.0๒

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน ประจาปี พ.ศ.
2564

2

โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน

3

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจาปี พ.ศ.
2564 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ค่าอาหาร
พร้อมน้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูก
วิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะสาหรับใช้
คัดแยกขยะ ค่าจ้างเหมาจัดทาภาชนะคัด
แยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
รายจ่ายอื่น ๆ

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

17,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

30,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๓

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง

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

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
30,000 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๓๔

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการสารวจความพึง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
พอใจของประชาชนต่อ สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสารวจ
การให้บริการของ อบต. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

2

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขา
กระปุก

3

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผู้นาชุมชน
ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขากระปุก

ให้บริการของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่
ช่างสารวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ที่จาเป็นที่เกิดขึ้น สาหรับการดาเนิน
โครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นาชุมชน
ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทา
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
พร้อมน้าดื่ม ค่าที่พกั ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ

สถานที่
งบประมาณ
(บาท)
ดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

100,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองคลัง

200,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๓๕

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

4

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขา
กระปุก

5

โครงการการจัดงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
กระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหารพร้อมน้าดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี จานวน 7 ครั้ง

6

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป
โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต.และสมาชิก หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต.และสมาชิก
สภา อบต.
สภา อบต.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

5,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

50,000

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

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

๓๖

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากระปุก
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

๑

เก้าอี้แบบหมุน

2

เครื่องโทรสาร

3

โต๊ะเหล็กพร้อม
กระจก

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน
จานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5
วินาที/แผ่น
- ส่งเอกสารได้ทีละ 20 แผ่น
- ความจุกระดาษ 250 แผ่น
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
4,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

14,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

4,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

สานักปลัด

๓๗

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

4

เครื่องเจาะกระดาษ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษ ที่สามารถเจาะกระดาษที่
ความหนา 29 มิลลิเมตรหรือมากกว่า
จานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
5,300

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
3,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
16,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองคลัง

1.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

5

ครุภัณฑ์

โต๊ะคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาด 1 x 1.20 เมตร จานวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ม.ค.

ก.พ.

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

๑

ครุภัณฑ์

เก้าอี้แบบหมุน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน
จานวน 8 ตัว โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

กองช่าง

๓๘

ม.ค.

ก.พ.

แบบ ผด.0๒/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

1

ครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

๓๙

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-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 Wats)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สานักปลัด

๔๐

แบบ ผด.0๒/1

2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับที่

3

ครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองคลัง

๔๑

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-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 Wats)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองคลัง

๔๒

ลาดับที่

5

ครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ
Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ
Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองคลัง

๔๓

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1

จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ
VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที่ (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที่ (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ

10,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองคลัง

๔๔

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 150
แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,
Legal และ Custom

2.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

7

ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

งบประมาณ
(บาท)
8,600

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๔๕

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50
แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal
และ Custom
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Wats)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

2,500

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๔๖

แบบ ผด.0๒/1

3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

หัวฉีดเครื่องดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หัวฉีดดับเพลิง
แบบด้ามจับ จานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- แบบปรับอัตราฉีดน้าได้ 3 รูปแบบ
- มีอัตราการฉีดได้ 4 ระดับ
- พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

๔๗

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

1

2

ครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จานวน 1
เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
เครื่องสูบน้าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมุ่ ใต้น้า ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้า
(Submersible Pump) ขนาด 1.5
ขนาด 1.5 แรงม้า
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
24,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

20,000

ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองช่าง

กองช่าง

๔๘

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5.1 แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับที่

1

ครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) จานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด 1 ตัน บริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ

งบประมาณ
(บาท)
814,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กองคลัง

๔๙

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด.0๒/1

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

1

ครุภัณฑ์

ชุดไฟไซเรน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งชุดไฟ
ไซเรนจานวน 2 ชุด สาหรับรถยนต์
บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 816604 เพชรบุรี และ 81-4934
เพชรบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชุดไฟไซเรน หลอด LED ขนาด 10
วัตต์
- กล่องเสียวสัญญาณไฟไซเรน ขนาด
100 วัตต์ โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สานักปลัด

๕๐

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

