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ค าน า 
 
 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเขาสมอคอน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 แผนการด าเนินงานฉบับนี้   ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง 
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลเขาสมอคอน  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอี ยด
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
 
         
 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
 อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
        เรื่อง                หน้า 
 

ส่วนที่  1  บทน า         1  -  4 
 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม   

- สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (แบบ  ผด.01)                             5  -  6 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด.02)            7  -  28 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  (แบบ  ผด.02/1)           29  -  34 

 
ภาคผนวก 

ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑.  บทน า 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้             
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                     
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง                    
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในปี                       
งบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 
 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 

/๓.  ขั้นตอนการ... 

ที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงาน   



 

-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนการจัดท า... 



 

-๓- 
 

แผนภูมิ : ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
/๔.  ประโยชน์...... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



 

-๔- 
 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 

***************************** 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน        
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.82 500,000 2.30 กองช่าง 
1.2  แผนงานสาธารณสุข 2 3.64 5,129,000 23.56 กองสาธารณสุข 
1.3  แผนงานเคหะและชุมชน    2 3.64 535,000 2.46 กองช่าง 
1.4  แผนงานการพาณิชย์ 1 1.82 30,000 0.14 กองช่าง 
1.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 7.27 2,020,000 9.28 ส านักปลัด 
1.6  แผนงานการเกษตร 1 1.82 10,000 0.05 กองช่าง 

รวม 11 20.01 8,224,000 37.79  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.82 12,000 0.06 ส านักปลัด 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   4 7.27 145,000 0.67 ส านักปลัด 
2.3  แผนงานการศึกษา   15 27.27 4,140,303 19.02 กองการศึกษาฯ 
2.4  แผนงานสาธารณสุข   4 7.27 1,091,100 5.01 กองสาธารณสุขฯ 
2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์  1 1.82 10,000 0.05 ส านักปลัด 
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   3 5.45 78,000 0.36 ส านักปลัด 
2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

1 1.82 20,000 0.09 
ส านักปลัด  

กองการศึกษาฯ 
2.8  แผนงานงบกลาง   4 7.27 7,652,036 35.15 ส านักปลัด 

รวม 33 60.00 13,148,439 60.41  
 

แบบ  ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน        
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับ               
ผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.1  แผนงานการเกษตร 1 1.82 10,000 0.05 ส านักปลัด 
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.82 10,000 0.05 ส านักปลัด 
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 
1.82 

28,000 0.13 กองการศึกษาฯ 

รวม 3 5.46 48,000 0.23  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 2 3.64 20,000 0.09  ส านักปลัด 

รวม 2 3.64 20,000 0.09   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  3 5.46 170,000 0.78 ส านักปลัด 
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   3 5.46 160,000 0.74 ส านักปลัด 

รวม 6 10.91 330,000 1.52  
รวมทั้งสิ้น 55 100.00 21,770,439 100.00  
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ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
                                                                                                                          

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการก่อสร้างงาน
ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต     
สายทาง  หมู่ท่ี 2,4,5 
ต าบลเขาสมอคอน 

ด าเนินการก่อสร้างงานซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ   
เริ่มจาก กม.2.860 ถึง 
3.086 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. ยาว  223 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,338  ตารางเมตร 

500,000.- สายทาง             
หมู่ที่ 2,4,5

ต าบล               
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ  500,000.-               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
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ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.2  แผนงานสาธารณสุข 

  
                                                                                                                           

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์เสริม 
สร้างพัฒนาการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล          
เขาสมอคอน 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
เสริมสร้างพัฒนาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขาสมอ
คอนจ านวน  1  หลัง 

2,487,000.-  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน        
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์แพทย์
แผนไทย  
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน       
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์แพทย์แผน
ไทย  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาสมอ
คอน จ านวน 1 หลัง 

2,642,000.-  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน        
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม  2  โครงการ 5,129,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.3   แผนงานเคหะชุมชน 
                                                                                                                            

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ป้าย  และประตู
ทางเข้า – ออก 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้างรั้ว  
ป้ายและประตูทางเข้า –
ออก อบต.เขาสมอคอน  

500,000.- องค์การบริหาร
ส่วนต าบล       

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

2 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 – 7 , 9 , 2 – 
13  ต าบลเขาสมอคอน 

35,000.- หมู่ที่ 1 – 7 , 
9 , 2 – 13  

ต าบล              
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  2  โครงการ 535,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.4  แผนงานการพาณิชย์  
                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา ในเขต
พ้ืนที่ อบต.         
เขาสมคอน 

เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ที่ 5 , 7 , 12 – 13  
ต าบล เขาสมอคอน 

30,000.- หมู่ที่ 5 , 7 , 
12 – 13                    

ต าบล               
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ  30,000.-               
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  องค์การ
บริหารส่วนต าบล               
เขาสมอคอน       
จ านวน  1  หลัง 

1,000,000.- บริเวณเขตพื้นท่ี
อบต.              

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างอาคาร  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

500,000            บริเวณเขตพื้นท่ี
อบต.              

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

3 โครงการต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมและ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

500,000          บริเวณเขตพื้นท่ี
อบต.              

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

4 การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตท่ีสาธารณประโยชน์ 

เป็นค่าใช้จา่ยในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ในเขต
พื้นที่ อบต.                   
เขาสมอคอน 

20,000.- อบต.                     
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  4  โครงการ  2,020,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 



 

ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.6  แผนงานการเกษตร 
                                                                                                                            

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการก าจัดและ
ลอกวัชพืชในเขตพ้ืนที่
ต าบลเขาสมอคอน 

ด าเนินการก าจัดและ
ลอกวัชพืชในเขตพ้ืนที่
ต าบลเขาสมอคอน 

10,000.- พ้ืนที่ต าบล           
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  10,000.-               
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                            
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย           
ต่าง ๆ  ในการจัดงาน
ตามโครงการจัดงาน        
รัฐพิธี 

12,000.- อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด    
อ าเภอท่าวุ้ง 

            

รวม  1  โครงการ  12,000.-               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการจัดต้ังจุด
บริหารประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ 
เช่น ปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

15,000.- บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดต้ังจุด
บริหารประชาชน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ  
เช่น ปา้ยโครงการ  
ค่าอาหาร ฯลฯ 

15,000.- บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เขาสมอคอน 

เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ  
เช่น ปา้ยโครงการ  
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

115,000.- อบต.              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนอัคคีภัย 

เพื่อให้เด็กนักเรียน  
ประชาชนมีความรู้เบื้อง 
ต้นในการป้องกันอัคคีภัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

โรงเรียน        
วัดถ้ าตะโก 

ส านักปลัด             

รวม  4  โครงการ  145,000.-               

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ  
เช่น ป้ายโครงการ  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ 

20,000.- โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษา 

            

2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัด
การศึกษา 

เพื่อจ่ายในการด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย์ เช่น บริหารงานการสอน 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

1,140,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่า
จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาระดับ อนุบาล
จนจบการศึกษาพ้ืนฐานของ
เด็กนักเรยีนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์ ประกอบด้วย      
ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ค่าหนังสือ ฯลฯ 

813,218.- โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียนในสังกัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ 

20,000.- บรเิวณสนาม
โรงเรียนอนุบาล

พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

5 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

ค่าสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ส าหรับเด็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์

42,500.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่

อบต.            
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จา่ย
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็
โรงเรียน คา่ใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 
ฯลฯ 

366,800.- บริเวณสนาม
โรงเรียนอนุบาล

พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัย  
พื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย์ที่บิดา/มารดาหรือ
ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 36,000.- 
บาท/ปี ฯลฯ 

15,000.- โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล          
พระศรีอาริย์  

1,042,500.- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน

อนุบาล              
พระศรีอาริย์                    

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

9 สนับสนนุโครงการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนนุอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

356,000.- โรงเรียน               
วัดถ้ าตะโก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 สนับสนนุค่าใช้จา่ยใน
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพระศรี     
อาริย์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

212,185.- โรงเรียน               
วัดถ้ าตะโก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
โรงเรียนอนุบาล             
พระศรีอาริย์ 

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์ จ านวน 1 
ชุด 

30,700.-          

 

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

            

 
 
 
 17 



 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

12 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ตะโก 

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก 
จ านวน 1 ชุด 

30,700.-            ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าตะโก 

กอง
การศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดถ้ า
ตะโก 

            

13 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนามัยบา้นเขาสมอคอน 

เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนามัยบา้น             
เขาสมอคอน จ านวน 1 ชุด 

30,700.-            ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนามัยบ้าน
เขาสมอคอน 

กองการศกึษา 
ศูนย์พฒันาเดก็

เล็กอนามัย
บ้าน            

เขาสมอคอน 

            

14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมให้เด็ก “โตไป
ไม่โกง” อบต.               
เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี     
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ไม่ใช้งบประมาณ อบต.              
เขาสมอคอน              

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

ส านักปลดั  
กองการศกึษา  

โรงเรียน
อนบุาลพระ   

ศรีอาริย ์

            

15 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล                
เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ได้มีความรู้  ความสามารถ
และท างานร่วมกันใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

20,000.- อบต.               
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม  15  โครงการ  4,140,303.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอน 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล            
เขาสมอคอน 

1,000,000.- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 
การตามโครงการสัตว์
ปลอดภัยฯ  เช่น  ป้าย
โครงการ ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ ฯลฯ 

56,100.- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและ
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับ
การรักษาด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

20,000.- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

4 โครงการดูแลผู้สงูอายุ
ระยะยาว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมออคน 

เพื่อเปน็การดูแลสง่เสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติด
บ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพึงและผู้พิการใน
เขต อบต.เขาสมอคอน 

15,000.- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม  4  โครงการ  1,091,100.-               

 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้   ผู้ยากจน
และผู้ไร้ที่พ่ึง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้ยากจน ผูไ้ร้ที่พึ่ง   

10,000.- อบต.                   
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  10,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)                
อ าเภอท่าวุ้ง  

เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)                
อ าเภอท่าวุ้ง 

18,000.- อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 
อ าเภอท่าวุ้ง 

 

            

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น  ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

10,000.- อบต.                          
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอท่าวุ้ง   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50, 000.- อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 
อ าเภอท่าวุ้ง 

            

รวม  3  โครงการ  78,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการจัดงาน/
กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและงาน
ประเพณี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการ เช่น ค่าป้าย   
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ใน
การจัดประเพณีแห่พระ
ศรีอาริย์  วันสงกรานต์  
ฯลฯ 

20,000.- หมู่ที่ 1 – 9 , 
12 – 13 , 
วัดไลย์ ,         

วัดถ้ าตะโก ,           
วัดเขาสมอคอน 

ต าบล           
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษา  
ส านักปลัด 

            

รวม  1  โครงการ  20,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.8  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขต
พ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน 

6,408,200.- อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการ ในเขต
พ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน 

1,116,000.- อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ในเขต
พ้ืนที่ อบต.เขาสมอคอน 

12,000.- อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

4 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีท่ีไม่สามารถคาด 
การณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จ าเป็นหรือเพียงพอต่อ
การเผชิญเหตุสาธารณ
ภัย 

115,836.- อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  4  โครงการ  7,652,036.-               
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ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   มาบริหาร
จัดการน้ าเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

10,000.- หมู่บ้าน         
ในเขตพ้ืนที่  

อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  10,000.-               

ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ                    
(กลุ่มอาชีพ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร        
ค่าวิทยากร  ฯลฯ 

10,000.- อบต.                      
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  10,000.-               

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.1  แผนงานการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 อุดหนุนโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราช 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

28,000.- จังหวัดลพบุรี ส านักปลัด
จังหวัด
ลพบุรี 

            

รวม  1  โครงการ  28,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการ รักษ์น้ า        
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ
โครงการฯ เช่น ค่าป้าย
โครงการ    ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000.- อบต.                
เขาสมอคอน  

ส านักปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการฯ เช่น ค่าป้าย   
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000.-  อบต.                
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  2  โครงการ  20,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

                                                                                                                       

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการอบรม/
สัมมนา และศึกษาดู
งาน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ เช่น  
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ฯลฯ 

150,000.- อบต.                          
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 โครงการรักษาความ
สะอาด ถนนสายหลัก 
สายรองและการคัด
แยกขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
เช่น ค่าป้ายฯ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าหาร ฯลฯ 

20,000.- อบต.              
เขาสมอคอน        
หมู่ที่ 1 – 7 ,          
9 , 12 – 13  

ต าบล                   
เขาสมอคอน  

ส านักปลัด             

3 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้
มาช าระภาษี  
ด าเนินการออกเก็บนอก
สถานที่ หมู่ที่ 1 – 7 , 9 
และ หมู่ที่ 12 - 13 

- หมู่ที่ 1 – 7 , 9 
และหมู่ที่ 12 – 

13  ต าบล              
เขาสมอคอน 

กองคลัง             

รวม  3  โครงการ  170,000.-               
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ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

                                                                                                                          

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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. 

1 โครงการปลูกผักริมรั้ว เป็นคา่ใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ  เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000.- อบต.                    
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต าบล                      
เขาสมอคอน 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต าบล                      
เขาสมอคอน เช่น ป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ฯลฯ 

150,000.- อบต.                    
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 โครงการ อบต.         
พบประชาชน 

เพ่ือบริการประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การรับ
ช าระภาษี  การให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ฯลฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ หมู่ที่ 1 – 7 , 
9 , 12 – 13

ต าบล              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด
กองคลลัง 

            

รวม  3  โครงการ  160,000.-               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     
************************** 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง 
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกน้ าอเนก 
ประสงค์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 4,000  ลิตร ชนิด 
6 ล้อ  แบบหัวเก๋งหน้า
สั้น พวงมาลัยขวา 
เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
150  แรงม้า  จ านวน  
1 คัน 

2,250,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02/1 
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2.  ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
 2.2 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2  
จ านวน  จ านวน  2 เคร่ือง  

60,000.- อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 

7,500.- อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA  มีก าลังไฟฟ้าดา้นนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA  
จ านวน 1 เคร่ือง 

2,500 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2  จ านวน  จ านวน  
1 เครื่อง  

30,000.- อบต.         
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

2. ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์   
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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3.  ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอยีดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 ชุด  

30,700.-          โรงเรียน
อนุบาลพระ

ศรีอาริย์ 

กอง            
การศึกษาฯ  
โรงเรียน
อนุบาล     

พระศรีอาริย์ 

            

2 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 ชุด  

30,700.-             ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ถ้ าตะโก 

กอง            
การศึกษาฯ  
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดถ้ า
ตะโก 

            

3 ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 ชุด  

30,700.-             ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

อนามัยบ้าน
เขาสมอคอน 

กอง            
การศึกษาฯ  
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
อนามัยบ้าน               
เขาสมอคอน 
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4.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

1 เตียงตรวจโรค  
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน       
เขาสมอคอน 

เตียงตรวจโรค  จ านวน        
1  ชุด 

6,000.-            โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 เครื่องชั่งน้ าหนัก
แบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เขาสมอคอน 

เครื่องชั่งน้ าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จ านวน  1 ชุด 

20,000.-            โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 รถเข็นผู้ป่วย 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เขาสมอคอน 

รถเข็นผู้ป่วย จ านวน          
3   คัน 

22,500.-          โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 เครื่องผลิตออกซิเจน
ขนาด 5 ลิตร 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน
เขาสมอคอน 

เครื่องผลิตออกซิเจน
ขนาด 5 ลิตร จ านวน  
2  เครื่อง 

50,000.-             โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

5 เครื่องวัดความดัน
โลหิตอัตโนมัติแบบ
สอดแขน              
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล            
บ้านเขาสมอคอน 

เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติแบบสอดแขน 
จ านวน    1  เครื่อง 

70,000.-           โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืน 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอ
คอน 

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
แบบตั้งพ้ืน  จ านวน  1  
เครื่อง 

95,000.-            โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 หม้อต้มแผ่น
ประคบร้อนขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 
แผ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้าน          
เขาสมอคอน 

หม้อต้มแผ่นประคบร้อน
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 
แผ่น  จ านวน 1  เครื่อง 

97,000.-             โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

8 เครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้าพร้อมอัลตรา
ซาวด์  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้าน       
เขาสมอคอน 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตรา
ซาวด์  จ านวน 1 เครื่อง 

260,000.-   โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

9 เครื่องดึงคอนและ
หลังอัตโนมัติพร้อม
เตียงปรับขึ้นลง 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน 

เครื่องดึงคอนและหลัง
อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ขึ้นลง จ านวน 1 เครื่อง 

375,000.-   โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

********************** 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ  26  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน   
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

บัดนี้  เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                                               
ประกาศ ณ วันที่   22  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


