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  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
จัดท าขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  รายละเอียดโครงการและ
กิจกรรมที่ต้องการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของต าบลเขาสมอคอน  ทั้งที่ปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.2566  และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้อง  กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงานระยะเวลาในการด าเนินการที่
ชัดเจนทั้งหมด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น  ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที่  1   
บทน า 

 

1.1  บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย    
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542   
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542            
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น            
แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาในช่วง  5  ปี (2566 – 2570)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุม
ระยะเวลา  5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่  3  
พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้
จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2566  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณา
การการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มุ่งหวัง
ว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี     
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
        1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น          
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ            
ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 



    2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

2 
 

       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) 
   3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 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 หมวด  5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ  26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   
  1.3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ  เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30  วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้  3  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน  ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร



ส่วนต าบลเขาสมอคอนและหน่วยงานต่าง ๆ  จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเม่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงน าร่าง 

3 
 

แผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเค้า
โครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ     
  ส่วนที่  1  บทน า  ประกอบด้วย 

1) บทน า 
2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      

ส่วนที่  2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด.01)    
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02) 
3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ 

พัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
  ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน  ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน   โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อย  30  วัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล             

เขาสมอคอน 
  6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ส่วนที่   2 

บัญชโีครงการ/กิจกรม 
 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี้ 
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ  ผด.01) 
   แบบ  ผด.01  เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด  จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  หน่วยงานรับผิดชอบ 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ  ผด.01  นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
จ านวนงบประมาณ  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลง
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ  ผด.02) 
   แบบ  ผด.02  เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
     แบบ  ผด.02/1  เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์  พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 15.38 12,366,100 45.20 กองช่าง , กองสาธารณสุขฯ , กองการศึกษาฯ 
1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 5.77 1,000,000 3.66 ส านักปลัด 
1.3  แผนงานการศึกษา 2 3.85 273,200 0.99 กองการศึกษาฯ 
1.4  แผนงานการพาณิชย์ 1 1.92 50,000 0.18 กองช่าง 

รวม 14 26.92 13,689,300 50.03  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานงบกลาง 4 7.69 8,455,600 30.91 ส านักปลัด 
2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.92 12,000 0.04 ส านักปลัด 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7.69 100,000 0.37 ส านักปลัด 
2.4  แผนงานการศึกษา 13 25.00 3,463,360 12.66 กองการศึกษาฯ 
2.5  แผนงานสาธารณสุข 6 11.54 1,504,000 5.50 กองสาธารณสุขฯ 
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.85 68,000 0.25 ส านักปลัด 

รวม 30 57.69 13,602,960 49.72  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
3.1 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 1 1.92 28,000 0.10 ส านักปลัด 

รวม 1 1.92 28,000 0.10  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานการเกษตร 2 3.85 13,000 0.05 ส านักปลัด 
4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.85 20,000 0.07 ส านักปลัด 

รวม 4 7.69 33,000 0.12  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 5.77 5,000 0.02 ส านักปลัด , กองคลัง 

รวม 3 5.77 5,000 0.02  
รวมทั้งสิ้น 52 100.00 27,358,260 100.00  

 

แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต  จากศาลา
กลาง บ้านถึงบ้านนาง
พยอม คุ้มจันทร์  หมู่ที่  
4  ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว
336 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์    
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,344  ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร ฯ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ    

918,000 หมู่ที่  4         
ต าบล              

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดเขาสมอคอน – บ้าน
หว้า (ลบ.ถ.30 -005) 
เริ่มจาก กม.ที่ 2.000 
– กม.ที่ 2.500  หมู่ที่  
1 ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
404 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  
ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,010  ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ    

1,412,000
(กันเงิน

งบประมาณปี 
พ.ศ.2565) 

 

หมู่ที่ 1            
ต าบล              

เขาสมอคอน 

กองช่าง             

                  

แบบ ผด.02 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตเขาหมอนอิง    
(ลบ.6085)  หมู่ที่ 3  
ต าบลเขาสมอคอน 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,340 ม.  หนา 0.05 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 14,040  ตร.ม. 
พร้อมตรีเส้นจราจร 

8,314,000
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที่ 3         
ต าบล          

เขาสมอคอน   

กองช่าง    

         

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน      
เขาสมอคอน 

กว้าง  6.00  ม. ยาว  
12.00  ม. หมู่ที่  1  
ต าบลเขาสมอคอน 

898,100
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.            
บ้าน               

เขาสมอคอน   

กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม       
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน 

ปรับปรุงห้องทันตกรรม  
ระบบปรับอากาศ  
ระบบระบายอากาศ  
รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน 

140,000 รพ.สต.            
บ้าน               

เขาสมอคอน   

กอง
สาธารณสุข 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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

6 โครงการปรับปรุง
อาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมอคอน 

1. งานติดตั้งเหล็กดัด
อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย 
หลังที่ 1 , 2                 
2. งานติดตั้งเหล็กดัด
อาคารส่งเสริมพัฒนา  
การ จ านวน 1 หลัง              
3. งานกั้นผนังกระจก
อลูมิเนียม  อาคารศูนย์
แพทย์แผนไทย หลังที่ 2 

367,000 รพ.สต.            
บ้าน               

เขาสมอคอน   

กอง
สาธารณสุข 

            

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
– ห้องส้วม โรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์  
หมู่ที่ 12  ต าบล                 
เขาสมอคอน 

ก่อสร้างห้องน้ า – ห้อง
ส้วม จ านวน  5 ห้อง 
ขนาดพื้นที่  28.00       
ตร.ม. บริเวณโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 

267,000 
(กันเงิน

งบประมาณปี 
พ.ศ.2565) 

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ อบต.           
เขาสมอคอน 

50,000 หมู่ที่ 1 – 7 ,        
9 , 12 – 13 

ต าบล          
เขาสมอคอน 

กองช่าง 

            

 รวม  8  โครงการ  12,366,100               
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     (2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์หน้าที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ขนาดพ้ืนที่  689 ตร.ม. 
พ้ืนหนา 0.15 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

375,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล        

เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

2 โครงการติดตั้งโซล่า
เซลล์อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

ติดตั้งโซล่าเซลล์  บริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

420,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล        

เขาสมอคอน 

ส านักปลัด    

         

3 โครงการติดตั้งโซล่า
เซลล์ส าหรับไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บ้าน 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับ
ไฟฟ้าสาธารณะใน
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

205,000 หมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล          
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

 รวม  3  โครงการ  1,000,000               
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     (3)  แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้างป้าย
โรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย์ 

ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 
จ านวน  1  ป้าย 

150,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ             

2 โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โรงเรียนอนุบาล           
พระศรีอาริย์ 

ปรับปรุงห้องคอมพิว 
เตอร์ปฏิบัติการโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 

123,200 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 รวม  2  โครงการ  273,200               
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     (4)  แผนงานการพาณิชย์ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ท่ี 5 , 7 , 12 
– 13 ต าบลเขาสมอคอน 

50,000 หมู่ที่ 5 , 7 , 
12 – 13                           

ต าบล                    
เขาสมอคอน 

กองช่าง 

            

 รวม  1  โครงการ  50,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    (1)  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
อบต.เขาสมอคอน 

7,134,000 อบต.                  
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

2 เบ้ียยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
คนพิการ ในเขตพื้นที่อบต.
เขาสมอคอน 

1,209,600 อบต.                  
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชี
รายชื่อที่ได้รบัอนุมัติฯ 

12,000 อบต.                  
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
            

4 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
เหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน
หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ 
ภัยฯ 

100,000 อบต.                  
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

 รวม  4  โครงการ  8,455,600               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    (2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 อุดหนุนในการจัดงาน
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี  ของอ าเภอท่าวุ้ง 

12,000 อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 
            

 รวม  1  โครงการ  12,000               

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     (3)   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย ฯลฯ 

30,000 อบต.              
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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

2 โครงการจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  
เช่น ป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร  ฯลฯ 

10,000 บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

3 โครงการจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 
เช่น ป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร  ฯลฯ 

10,000 บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ       
บริหารส่วนต าบล        
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ เช่น 
ป้ายโครงการ  ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ฯลฯ 

50,000  อบต.                 
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

 รวม  4  โครงการ  100,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     (4)  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
และผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ เช่น ป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุ ฯลฯ  

15,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัด
การศึกษา 

เพื่อด าเนินการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนฯ 
เช่น ค่าวัสดุ  ฯลฯ โรง 
เรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

1,200,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 ค่าใช้จ่ายสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เช่น ค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ฯลฯ 

681,180 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ เช่น ป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา         
เด็กเล็ก) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น      
ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)  ค่าหนังสือเรียน     
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 

47,560 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความ

รับผิดชอบ อบต.
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น) 

เพี่อเป็นค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนฯ 
ระบบ WiFi  ระบบ 
ADSL ฯลฯ 

16,800 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 สนับสนุนโครงการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนวัดถ้ าตะโก  
จ านวน  1  แห่ง 

483,000 โรงเรียนวัดถ้ า
ตะโก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัย 
พื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพื่อจ่ายให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ท่ีบิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองมี
รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  
36,000 บาท/ปี ส าหรับ
เด็กนักเรียนระดับประถม 
ศึกษาอัตราคนละ  
500.-  บาท  

24,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ฯ 

732,900 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียนอนุบาลพระศรี 
อาริย์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  เช่น  ค่าจัดการ
เรียนการสอน  ฯลฯ 

214,920 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อจ่ายให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรี อาริย์ท่ีบิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองมี
รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  
36,000 บาท/ปี ส าหรับ
เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  อัตราคนละ 
1,500.- บาท 

18,000 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล                
เขาสมอคอน 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และท างานร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

20,000 อบต.            
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็ก “โตไป
ไม่โกง”   อบต.                 
เขาสมอคอน 

เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
นักเรียน  ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

- อบต.                
เขาสมอคอน

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

โรงเรียน
อนุบาลพระ

ศรีอาริย์ 
            

 รวม  13  โครงการ  3,463,360               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     (5)  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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
อนามัยท่ีถ่ายโอน 

เพื่ออุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของ รพ.
สต.บ้านเขาสมอคอน  
สังกัด อบต.เขาสมอคอน 

1,000,000 รพ.สต.                  
บ้าน                  

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

200,000 รพ.สต.                  
บ้าน                     

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

200,000 รพ.สต.                  
บ้าน                     

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราช
นาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ เช่น ค่าวัคซีน 
ค่าส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ฯลฯ 

64,000 รพ.สต.                  
บ้าน                     

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและ
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับ
การรักษาด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

20,000 รพ.สต.                    
บ้านเขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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

6 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมอคอน 

เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริม
สุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน  ติดเตียง 

20,000 รพ.สต.                    
บ้าน                       

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  6  โครงการ  1,504,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     (6)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)               
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)               
อ าเภอท่าวุ้ง 

18,000 อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 

            

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่าวุ้ง 

50,000 อ าเภอท่าวุ้ง ส านักปลัด 

            

 รวม  2  โครงการ  68,000               
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
    (1)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 อุดหนุนโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนุนงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ของจังหวัด
ลพบุรี 

28,000 จังหวัดลพบุรี ส านักปลัด 

            

 รวม  1  โครงการ  28,000               
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (1)  แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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” 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  
รักษาป่า  ให้กับเด็ก  
เยาวชน และประชาชน
เพื่อปลูกฝังในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

10,000 อบต.                 
เขาสมอคอน   

ส านักปลัด 

            

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มากจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อด าเนินการโครงการฯ  
เช่น  ค่าป้ายโครงการ      
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ 

3,000 อบต.                 
เขาสมอคอน   

ส านักปลัด 

            

 รวม  2  โครงการ  13,000               
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก  
เยาวชน และประชาชน
เพื่อปลูกฝังในการรักษา
ความสะอาดถนนสาย
หลัก สายรอง  และ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

10,000 อบต. หมู่บ้าน  
วัด  ที่สาธารณะ

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.                     

เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

2 โครงการบริหารจัดการ
น้ าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เพื่อน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
ให้มีการบริหารจัดการน้ า
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

10,000 หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ความ

รับผิดชอบของ 
อบต.                  

เขาสมอคอน 

 

            

 รวม  2  โครงการ  20,000               
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
     (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ           
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มาช าระ
ภาษี  หมู่ท่ี 1 – 7 , 9 
และหมู่ท่ี 12 – 13 

- หมู่ที่ 1 – 7 , 9 
และหมู่ท่ี                
12 – 13 

กองคลัง 

            

2 โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การให้
ความรู้ข้อมูลขา่วสาร 
ฯลฯ 

- หมู่ที่ 1 – 7 , 9 
และหมู่ท่ี                
12 – 13 

ส านักปลัด 

            

3 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
เช่น  การประชุม  ฯลฯ 
เพื่อทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5,000 อบต.                
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

            

 รวม  3  โครงการ  5,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป      

 
 
 

 

 

 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  

รถประจ าต าแหน่ง 
จ านวน 1 คัน ขนาด
ปริมาณกระบอกสูบไม่
เกิน 2,200  ซีซี (ไม่ต่ า
กว่า 1,800  ซีซี) หรือ
ก าลับเครื่องสูงสุด       
ไม่เกิน 130 กิโลวัตต์
หรือก าลังมอเตอร์ไฟฟ้า
สูงสุดไม่เกิน 150 
กิโลวัตต์ 

1,282,000 
(กันเงิน

งบประมาณปี 
พ.ศ.2565) 

อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

 รวม  1,282,000               

แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  

รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร เป็น
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

2,300,000 อบต.         
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

 รวม  2,300,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      (3)  แผนงานสาธารณสุข      

 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  

รถยนต์โดยสารพัดลม
แบบ  2  แถว  20  ที่
นั่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  
150  แรงม้า  ส าหรับ
การรับ – ส่ง ผู้ป่วย
โรงพยาบาล  จ านวน   
1  คัน 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 
ตัน  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 
ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ านวน 1 คัน 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

หลังคารถบรรทุกขนาด 
1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก จ านวน 1 หลัง 

35,900 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  3,035,900               
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1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
(1)  แผนงานการพาณิชย์    

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
(1)  แผนงานการศึกษา 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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  34,000               

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 เครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทีย ู จ านวน 
2  เครื่อง  

81,800 โรงเรียน
อนุบาลพระ

ศรีอาริย์ 

กอง          
การศึกษาฯ 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
(2)   แผนงานสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 โต๊ะพับเอนกประสงค์
หน้าสเตนเลส  จ านวน  
3  ตัว  

14,700 รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนังขนาด 12,000 
BTU ระบบ  Inverter  
จ านวน  1  เครื่อง 

18,500 รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทีย ู จ านวน 
2  เครื่อง 

81,800 รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 
ลิตร  จ านวน  1  เครื่อง 

14,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  129,000               
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1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(1)  แผนงานสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 

ชุดเครื่องเสียงล าโพง
แบบล้อลาก  จ านวน 1 
เครื่อง 

10,500 รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  10,500               



34 

1.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    (1)  แผนงานสาธารณสุข  

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

หม้อต้มเครื่องมือ 
จ านวน  1  เครื่อง 

12,500 รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เตียงไม้มาตรฐานชนิด  
เตี้ย งานกายภาพบ าบัด  
จ านวน  8  เตียง 

124,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

วงล้อบริหารไหล่และ
แขนส าหรับงาน
กายภาพบ าบัด  จ านวน 
1 ชุด 

16,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ลู่วิ่งไฟฟ้าส าหรับงาน
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย
กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง 
จ านวน  2 ชุด 

120,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จักรยานไฟฟ้าออกก าลัง
กาย  ส าหรับผู้ป่วยฟื้นฟู
สมรรถภาพ  จ านวน  1  
ชุด 

54,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

หม้อแช่พาราฟิน  
จ านวน  1  เครื่อง 

54,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตรา
ซาวด์ จ านวน  1  เครื่อง 

260,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

8 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องดึงคอและหลัง
อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้  จ านวน  1 
เครื่อง 

375,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ยูนิตท าฟัน  จ านวน  1  
ชุด 

460,000  
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  2,780,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    (1)  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 านักงาน ส าหรับใช้ใน
การบันทึกข้อมูลผู้มารับ
บริการในแต่ละแผน  
จ านวน  2  เครื่อง 

34,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แทป
เล็ต  แบบที่  2  ใช้
ส าหรับงานเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย  งานให้บริการ
ผู้ป่วยเชิงรุกและงาน
ควบคุมโรค  จ านวน        
3 เครื่อง 

60,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ ส าหรับงานทาง
วิชาการ  จ านวน  2 
เครื่อง 

15,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟขนาด 
800 VA  จ านวน  6 
เครื่อง 

15,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รพ.สต.              
บ้าน              

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม  124,000               
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1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    (2)  แผนงานการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละ 

เอียดของครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 าหรับส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  
10  ชุด 

170,000 โรงเรียน
อนุบาลพระ

ศรีอาริย์ 

กอง          
การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800  VA จ านวน 
10 ชุด 

25,000 โรงเรียน
อนุบาลพระ

ศรีอาริย์ 

กอง          
การศึกษาฯ 

            

 รวม  195,000               



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 



 


