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ค าน า 

  “แผนการด าเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  นั้น  หมายความว่า  แผนการ      
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่  
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจน  ในการปฏิบัติงานมากขึ้น            
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และท าให้การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน  ไดป้ระกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  28  กันยายน  
2564  แล้วนั้น  

  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีประสิทธิภาพและมีกรอบ          
แนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ    กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    หน่วยราชการ                               
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล          
เขาสมอคอนก าหนดไว้   เพ่ือแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ห้วงระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะ 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงาน   ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป   
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บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1   
บทน า 

 
1.1  บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการท างาน
กับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยโครงการ / กิจกรรม
การพัฒนาที่จะบรรลุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
เขาสมอคอน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสอมอคอนอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  -  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ที่เกิดจากการจ่ายเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  -  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
   

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
        1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น          
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ            
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
    2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
       3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่          
มาจาก 
   3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
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   3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หนว่ยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้   
  ขั้นตอนที่  ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน         
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่  ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ 
ด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ      
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง       
ส่วน ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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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
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง            
ส่วนภูมภิาค  
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  ท าให้การติดตามและ 

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน       

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

24 
 

35.29 25,446,300 
 

61.45 กองช่าง 
กองการศึกษาฯ   
กองสาธารณสุขฯ 

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 5.88 1,000,000 4.83 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานการพาณิชย์ 1 1.47 50,000 0.12 กองช่าง 
1.3  แผนงานการเกษตร 1 1.47 100,000 0.24 ส านักปลัด 

รวม 30 44.12 26,596,300 66.65 - 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.47 12,000 0.03 

ส านักปลัด 
2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 7.35 165,000 0.40 
2.3  แผนงานการศึกษา 14 20.59 3,929,980 9.49 กองการศึกษาฯ 
2.4  แผนงานสาธารณสุข 5 7.35 1,298,860 3.14 กองสาธารณสุขฯ 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.94 68,000 0.16 

ส านักปลัด 
2.6  แผนงานงบกลาง 4 5.88 8,280,853 19.99 

รวม 31 45.59 13,754,693 33.22  
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการส่งเสริมการเกษตร 
3.1  แผนงานการเกษตร 1 1.47 10,000 0.02 

ส านักปลัด 
3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 1 1.47 28,000 0.07 

รวม 2 2.94 38,000 0.09  

แบบ  ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 2 2.94 10,000 0.02 ส านักปลัด 

รวม 2 2.94 10,000 0.02  
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.94 8,000 0.02 ส านักปลัด 
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.47 - - กองคลัง 

รวม 3 4.41 8,000 0.02  
รวมทั้งสิ้น 68 100.00 40,406,993 100.00  
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายศาลตาโม้ – 
โคกสลุด  บรเิวณบ้าน
นายสมพร  ผ่องใส  ถึง
หมู่ที ่ 1  ต าบล          
โคกสลุด    

กว้าง  3.00 ม. ยาว  210 
ม. หนาเฉลีย่  0.10 ม.      
คิดเป็นปรมิาตร  63  ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 
พร้อมป้ายโครงการ 

20,000 สายศาลตาโม้ – 
โคกสลุด  

บริเวณบ้านนาย
สมพร  ผ่องใส 
ถึง หมู่ที่ 1  

ต าบลโคกสลุด    

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายกลางทุ่งแหลม
กะลา – คลองลาดชะโด 
หมู่ที่  6  ต าบล             
เขาสมอคอน 

กว้าง  3.00 ม. ยาว 
1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. คิดเป็นปริมาตร  360  
ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ย
ทับแน่น พร้อมป้ายโครงการ 

115,000 สายกลางทุ่ง
แหลกะลา – 

คลองลาดชะโด 
หมู่ที่  6     

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายตน้โพธิ์ หมู่ที่ 
7  ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 900 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. คิด
เป็นปริมาตร  270  ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

86,000 สายต้นโพธิ์      
หมู่ที่ 7   

กองช่าง    

         

แบบ  ผด.02 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรงัสายซอยบา้น    
นางสมคิด หมู่ที่  6  
ต าบล เขาสมอคอน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 110 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.   
คิดเป็นปริมาตร33 ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยทบั
แน่น 

10,000 สายซอยบ้าน
นางสมคิด         
หมู่ที่ 6   

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบคลองตา
ฤกษ์สะพานคู่  (ฝั่งซา้ย 
– ขวา) หมู่ที่ 9  ต าบล
เขาสมอคอน 

กว้าง  3.00 ม.  ยาว 
3,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  
900  ลบ.ม. พร้อม
ปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

289,000 สายเลียบคลอง
ตาฤกษ์สะพาน
คู่ (ฝั่งซ้าย – 
ขวา) หมู่ที่ 9  

กองช่าง             

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายขวามือ
ประตูน้ า หมู่ที่ 12 
ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 
4,450 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  
1,335  ลบ.ม. พร้อม
ปรับแต่งเกลี่ยทับแน่น 

429,000 สายขวามือ
ประตูน้ า        
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายคลอง       
หนองยาว หมู่ที่  13 
ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 505 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.   
คิดเป็นปริมาตร  151.50  
ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ย
ทับแน่น 

48,000 สายคลอง       
หนองยาว          
หมู่ที่  13 

กองช่าง    
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบคลอง
ชลประทาน 7 ซ้าย ฝั่ง
ตะวันตก (ซา้ย – ขวา) 
หมู่ที่  13  ต าบล              
เขาสมอคอน 

กว้าง  3.00  ม. ยาว 
1,300 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. คิดเป็นปริมาตร  
390  ลบ.ม. พร้อมปรับ 
แต่งเกลี่ยทับแนน่ 

125,000 สายเลียบคลอง
ชลประทาน        
7  ซ้ายฝั่ง

ตะวันตก (ซา้ย – 
ขวา) หมู่ที่  13   

กองช่าง    

         

 9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายภายในหมู่บ้าน   
บา้นปากคลองพระ หมู่ที่ 
7  ต าบลเขาสมอคอน 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 70 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 

137,000 สายภายใน
หมู่บ้าน        
บ้านปาก    
คลองพระ         
หมู่ที่  7 

กองช่าง    

         

10 โครงการก่อสร้างคอน 
กรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง ลบ.ถ. 30 - 005 
สายเขาบา้นหวา้  หมู่ที่  
4  ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง  4.00  ม. ยาว 
1,736 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
พื้นที่ 6,944  ตร.ม. 

3,561,000 สายทาง ลบ.ถ. 
30 - 005         

สายเขาบา้นหวา้    
หมู่ที่  4 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

11 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  12 
ต าบลเขาสมอคอน     
เร่ิมจากบ้านนายสะอาด  
ปาลวฒัน์–คลองเจ้าทา้ว 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์ กลาง Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน  13  บ่อ 

319,000 เร่ิมจากบ้านนาย
สะอาด ปาลวฒัน์ 
– คลองเจ้าท้าว

หมู่ที่  12 

กองช่าง    

         

12 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทาง หมู่ที่ 
2,4,5 ตั้งแต่ กม.
1+666  ถึง กม.
2+859 

กว้าง 6.00 ม.  ยาว 
1,193 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,158  ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมป้าย
โครงการ 

4,057,000 สายทาง หมู่ที่ 
2,4,5 

กองช่าง    

         

13 โครงการก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เร่ิมจากสะพานปนู       
หมู่ 3 ถึงบ้านนางสุดใจ  
บานพับทอง ต าบล        
เขาสมอคอน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว   
632 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,528  ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมป้าย
โครงการ 

1,848,000 เร่ิมจากสะพาน
ปูน หมู่ 3      

ถึงบ้านนางสุดใจ  
บานพับทอง 

กองช่าง    
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

14 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายบา้นคลองพระ 
– บ้านแหลมกะลา 
(ลบ.ถ.30 – 004)  หมู่
ที่ 7 – หมู่ที่  6 ต าบล
เขาสมอคอน 

กว้าง 4.50 ม. ยาว 
2,780 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 12,510 ตร.ม.            
พร้อมตีเส้น 

6,847,000 สายบา้นคลอง
พระ – บ้าน
แหลมกะลา 
(ลบ.ถ.30 – 
004)  หมู่ที่            
7 – หมู่ที่  6 

กองช่าง 

            

15 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตเริ่มจากสะพานถึง
สามแยกกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสมอ
คอน  (2 ช่วง) 

(ช่วงที่ 1) กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 123 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
492 ตร.ม.                
(ช่วงที่ 2)  กวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 763 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,815 ตร.ม. 

9,160,000 สะพานถึงสาม
แยกกลาง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

กองช่าง 

            

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน  4  ชั้น  12 
ห้องเรียน  (ตอกเสาเข็ม)  
โรงเรียนอนุบาล            
พระศรีอาริย์ 

ก่อสร้างอาคาร             
อาคารเรียน  4  ชั้น  12 
ห้องเรียน  (ตอกเสาเข็ม)  
จ านวน  1  หลัง 

1,000,000 บริเวณด้านข้าง                
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล           
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เสริมสร้างพัฒนา 
การโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล              
เขาสมอคอน 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
เสริมสร้างพัฒนาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขาสมอคอนจ านวน  
1  หลัง 

2,190,000 บริเวณด้านหลัง               
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล           
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน       
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุข 
ภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  
จ านวน  1 หลัง 

2,385,000  บริเวณด้านหนา้
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล           
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

        

    

19 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
อาคารศูนย์แพทย์         
แผนไทย 

เพื่อติดตั้งเหลก็ดัดอาคาร
ศูนย์แพทย์แผนไทยโรง 
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน    

134,300 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน        
เขาสมอคอน    

กอง
สาธารณสุขฯ 

        

    

20 โครงการปรับปรุงห้อง
ทันตกรรมตามแบบ
มาตรฐานกอง
สาธารณสุข 

ปรับปรุงห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน    

140,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน    

กอง
สาธารณสุขฯ 

      

      

12 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

21 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคารสถานี
อนามัยหลังเก่า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกอาคารสถานี
อนามัยหลังเก่า 

60,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน    

กอง
สาธารณสุขฯ 

      

      

22 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงขยายอาคาร 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน          
เขาสมอคอน 

ซ่อมแซมปรับปรุงขยาย
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

500,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน    

กอง
สาธารณสุขฯ 

      

      

23 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ห้องส้วมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมอคอน 

ก่อสร้างหอ้งน้ าห้องสว้ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน 

500,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน    

กอง
สาธารณสุขฯ 

      

      

24 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมคอน 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 -  7 , 9 , 12 – 
13  ต าบลเขาสมอคอน 

30,000 หมู่ที่ 1 - 7 ,    
9 , 12 – 13  

ต าบล                    
เขาสมอคอน 

กองช่าง       

      

รวม  24  โครงการ  25,446,300               

 

13 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
1.2   แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการก่อสร้าง
อาคาร 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

500,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

2 โครงการต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร
ส านักงาน 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมและ
ด าเนินงานของราชการ 

500,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

3 โครงการลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ บริเวณ 
อบต.เขาสมอคอน 

400,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

4 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าโซลาเซลล์ 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลา
เซลล์  บริเวณ อบต.         
เขาสมอคอน 

600,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

รวม   4  โครงการ  2,000,000               
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                                                                
     1.3  แผนงานการพาณิชย์  :  งานกิจการประปา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 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
ปรับปรุงระบบประปา 
ในเขตพื้นที่ อบต.        
เขาสมคอน 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ที่ 5 , 7 , 12 – 13  
ต าบลเขาสมอคอน 

50,000 หมู่ที่ 5 , 7 , 12 
– 13  ต าบล             
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ  50,000               

       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                                                                
 1.4  แผนงานการเกษตร :  งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                           

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการก าจัดและ
ลอกวัชพืชในเขตพื้นที่
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผักตบชวาและ
ก าจัดวัชพชืในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

100,000 พ้ืนที่ในเขต 
อบต.              

เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  100,000               



     
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป                                                                                                                            
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ในการจัดงานตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอ าเภอท่าวุ้ง 

12,000 อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด                  

รวม  1  โครงการ  12,000               
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    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยา
หรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสา
ธารณภัย ฯลฯ 

30,000 อบต.              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด                  

2 โครงการจัดตั้งจุด
บริหารประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จา่ย เชน่ 
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ฯลฯ 

10,000 บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 โครงการจัดตั้งจุด
บริหารประชาชน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย  
เช่น ปา้ยโครงการ  
ค่าอาหาร ฯลฯ 

10,000 บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ป้ายโครงการ  ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

115,000 อบต.              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนอัคคีภัย 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้เบื้อง 
ต้นในการป้องกันอัคคีภัย 

- อบต.              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  5  โครงการ  165,000               
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     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          2.3  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 

20,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษา 

            

2 ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัด
การศึกษา 

เพื่อจ่ายในการด าเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าน้ ามัน ฯลฯ 

1,191,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่า
จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
เช่น ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ  
ฯลฯ 

787,165 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

4 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  

15,600 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุนค่า 
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 

59,450 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ อบต.

เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนับสนุนค่า 
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักย ภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ ฯลฯ 

16,800 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

7 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัย  
พื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ที่
บิดา/มารดาหรือผู้ 
ปกครอง มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 
36,000.- บาท/ปี ฯลฯ 

23,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ฯ 

1,052,625 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ และ

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 สนับสนนุโครงการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนนุอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

356,000 โรงเรียน               
วัดถ้ าตะโก 

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

10 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้
เด็ก “โตไปไมโ่กง” 
อบต.  เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงัให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี     
มีคุณธรรมจริยธรรม        
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

- อบต.              
เขาสมอคอน              

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

โรงเรียน
อนุบาล     

พระศรีอาริย์ 

            

11 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล                
เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้  ความ 
สามารถและท างานร่วม 
กันให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

20,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 
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   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3  แผนงานการศึกษา  :  งานระดบัมัธยมศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

12 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
ระดับมัธยมศึกษาฯ  เช่น  
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 

84,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่า
จ่ายการบริหารสถาน  
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เช่น ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบ  ฯลฯ 

286,340 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา          
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
เด็กนักเรยีนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ระดับ
มัธยมศึกษาที่บิดา/มารดา
หรือผู้ ปกครอง มรีายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 36,000.- 
บาท/ปี ฯลฯ 

18,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม  14  โครงการ  3,929,980               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.4   แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอน 

เพื่ออุดหนุนส าหรับ
สนับสนนุการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของ รพ.สต.
บ้านเขาสมอคอน สังกัด 
อบต.เขาสมอคอน 

1,000,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพษิสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกมุารี กรม 
พระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย  
เช่น  ปา้ยโครงการ                 
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษ        
สุนัขบา้  ค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์ ฯลฯ 

63,860 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

3 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การขับเคลื่อนโครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

200,000 อบต.                        
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
วิธีกายภาพบ าบัด 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและ
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับ
การรักษาด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

20,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการดูแลผู้สงูอายุ
ระยะยาว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมออคน 

เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริม
สุขภาพและฟืน้ฟูสมร
รภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พึง
และผู้พิการในเขต อบต.
เขาสมอคอน 

15,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม  5  โครงการ  1,298,860               
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง)  
อ าเภอท่าวุ้ง  

เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (สถานที่กลาง)                
อ าเภอท่าวุ้ง 

18,000.- อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 
อ าเภอท่าวุ้ง 

 

            

      2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอท่าวุ้ง 

50,000.- อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด              

รวม   2   โครงการ  68,000               

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                       
     2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                       

                2.6  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

6,938,400 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ให้แก่คนพิการ ในเขต
พื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 

1,212,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ในเขต
พื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 

12,000 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

4 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
กรณีที่ไม่สามารถคาด 
การณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จ าเป็นหรือเพียงพอต่อการ
เผชิญเหตุสาธารณภัย 

118,453 อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  4  โครงการ  8,280,853               
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       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.1  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการบริหาร
จัดการน้ าตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ าใต้ดนิ) 

เพื่อน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
ให้มีบริหารจัดการน้ าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

10,000 หมู่บ้าน         
ในเขตพื้นที่  

อบต.               
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ  10,000               

3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 อุดหนุนโครงการจัด
งานแผน่ดนิสมเด็จ
พระ นารายณ์มหาราช 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนนุค่าใช้จา่ยตาม
โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ของจังหวัดลพบุรี 

28,000 จังหวัดลพบุร ี ส านักปลัด              

รวม  1  โครงการ  28,000               
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        4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.1  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการ รักษ์น้ า       
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 อบต.                
เขาสมอคอน  

ส านักปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ค่าป้าย  คา่วัสดุ  อปุกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 อบต.                
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  2  โครงการ  10,000               
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      5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  
                                                                                          

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการรักษาความ
สะอาด ถนนสายหลัก 
สายรองและการคัด
แยกขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล                    
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย เชน่ 
ค่าป้ายฯ  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าหาร ฯลฯ 

8,000 อบต.              
เขาสมอคอน        

หมู่ที่  1 – 7 ,          
9 , 12 – 13  

ต าบล                   
เขาสมอคอน  

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้
มาช าระภาษ ี ด าเนินการ
ออกเก็บนอกสถานที่ หมู่ที่ 
1 – 7 , 9 และหมู่ที่ 12 
- 13 

- หมู่ที่ 1 – 7 , 9 
และ หมู่ที่ 12 – 

13  ต าบล              
เขาสมอคอน 

กองคลัง             

รวม  2  โครงการ  8,000               
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        5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
   5.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
                                                                                                                          

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการ อบต.         
พบประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนใน
ด้านตา่ง ๆ เชน่ การรับ
ช าระภาษี  การให้ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ อบต.           
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด
กองคลลัง 

            

รวม  1  โครงการ  -               
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************************** 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป 

2. ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ   
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)  
ขนาด 24,000  บีทียู          
จ านวน   2  เครื่อง 

85,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1 โครงการ 85,000               

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่  1  จ านวน 2 
เครื่อง 

44,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1 โครงการ 44,000               

แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     
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3.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง  

รถประจ าต าแหน่ง  
จ านวน  1  คัน 

1,317,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

รวม  1 โครงการ 1,317,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง 

2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง  

รถบรรทุก (ดีเซล)   
แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน  1  คัน 

854,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองคลัง             

รวม  1  โครงการ 854,000               

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล  
แบบที่  2  จ านวน  1  
เครื่อง 

30,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองคลัง             

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด  800  VA  
จ านวน  5  เครื่อง 

12,500 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองคลัง             

รวม  2  โครงการ 42,500               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1  แผนงาน   การพาณิชย์  งาน  กิจการประปา 

 

2.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    1.1  แผนงาน   การพาณิชย์  งาน  กิจการประปา 

 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีส านักงานมีท้าว
แขน  จ านวน  1  ตัว 

2,800 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 2,800               

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ซ  
ขนาด 1.5  แรงม้า  1  
เฟส 220  โวลท์  
จ านวน  2  ตัว 

34,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 34,000               
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3.  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
    1.1  แผนงาน   การพาณิชย์  งาน  กิจการประปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค. 
 

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

1 ครุภัณฑ์ส ารวจ  ล้อวัดระยะทาง  จ านวน  
1  ตัว 

10,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 10,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
ขนาด  2  ก๊อก  จ านวน  
1  เคร่ือง 

25,100 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  1  โครงการ 25,100               

บัญชีครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     
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2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สี  ชนดิ Network  
แบบที่  1  จ านวน  1  
เครื่อง 

10,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส าหรับงานประมวลผล
งานข้อมูลสุขภาพ  จ านวน  
1  เคร่ือง 

22,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่  2  จ านวน  1  
เครื่อง 

60,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผลส าหรับ
ส านักงาน จ านวน  1 ชดุ 

23,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 
2 เคร่ือง  ๆ ละ 2,500 
บาท  

5,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  5  โครงการ 120,000               
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3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
4.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  
ชนิดสะพายหลัง  ขนาด 
3.5  แรงม้า  จ านวน  1  
เครื่อง 

26,600 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  1  โครงการ 26,600               

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  ขนาด 
3.500  ANSI  Lumens  
จ านวน  1  เคร่ือง 

28,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
บ้าน            

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  1  โครงการ 28,000               
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5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องอัลตราซาวด์เพ่ือ
การรักษา  จ านวน  1  
เครื่อง 

90,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องให้การรักษาด้วย
แสงเลเซอร์ก าลังสูง  
(High  power)  จ านวน  
1  เครื่อง 

850,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องให้การรักษาด้วย
คลื่นกระแทก (shock  
wave)  แบบ  Radial  
จ านวน  1  เครื่อง 

900,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

กล้องถ่ายภาพจอ
ประสาทตาดิจิตอล  
จ านวน  1  เครื่อง 

1,200,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 
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5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

5 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

หม้อต้มเครื่องมือ 12,800 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก
แบบดิจิตอล 

8,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  6  โครงการ 3,060,800               
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6.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว – ด า)  
ความเร็ว 30  แผ่นต่อ
นาที  จ านวน  1  เครื่อง 

120,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
หน้าสเตนเลส ขนาด 
70x60x120  จ านวน 
3  ตัว ๆ ละ 2,500 
บาท 

7,500 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด 12,000 
BTU จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมระบายอากาศ 
จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 
3,500 บาท 

7,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม   4   โครงการ 151,500               
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7.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

ชุดเครื่องเสียงและ
ไมโครโฟนห้องประชุม 
จ านวน 1 ชุด 

38,760 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

ชุดเครื่องเสียงและ
ล าโพงแบบล้อลาก 
จ านวน 1 ชุด 

9,500 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ

ต าบลบ้าน            
เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  2  โครงการ 99,260               
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8.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน  เทศกิจ 

 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (กล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง) จ านวน 1 ระบบ 

145,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             
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