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แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

 



 

 

๒ 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนการด าเนินงาน  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท าให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกในทุกด้านต่อไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
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ส่วนที่  1 

บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับจัดแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย  

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ๆ 
 2.  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน 
 3.  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผน/
โครงการ 
 4.  เพื่อให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.  ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2.  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง  ๆ  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 4.  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ 

ให้ความเห็นชอบ 

อนุมัติ/ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan) 
 2.  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
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ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรัันนำทอองถิ่น กิจกรรมและงบประมำ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ  ั.ศ.256๖ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

 

ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงำน โครงกำรที่
ด ำเนนิกำร 

คิดเปน็รออยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบบประมำ  

คิดเปน็รออยละของ
งบประมำ 

ทั้งหมด 

หน่วยงำนรบัผดิชอบ 

1. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำน
โครงสรอำงัื้นฐำน 

1.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่างๆ ภายในต าบล 

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 

15 19.23 6,778,000 25.62 กองช่าง 

2. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำน
สังคมและคุ ภำัชีวติ 

2.1 กลยุทธ์จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

2.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.28 30,000 0.11 ส านักปลดั 

2.1.2 แผนงานงบกลาง 3 3.85 12,555,600 47.45 ส านักปลดั 

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
สตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน เด็กและสถาบัน
ครอบครัว 

2.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

1 1.28 20,000 0.08 ส านักปลดั 

2.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดับ 

2.๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

2 2.56 105,000 0.40 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

2.๕.1 แผนงานการศึกษา 
 

15 19.23 5,476,340 20.70 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2.5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

3 3.85 122,000 0.46  

2.6 กลยุทธ์การส่งเสริมงานด้าน
สาธารณสุข 

2.๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

16 20.51 460,000 1.74 ส านักปลัด 

2.6.2 แผนงานงบกลาง 1 1.28 178,335 0.67 ส านักปลดั 

2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2.7.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

4 5.13 85,000 0.32 ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงำน โครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 
คิดเปน็รออยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบบประมำ  

คิดเปน็รออยละของ
งบประมำ 

ทั้งหมด 

หน่วยงำนรบัผดิชอบ 

3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำ
ดอำนกำรวำงแผน กำร
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง 
และบรหิำรจดักำรอนุรกัษ์
ทรัั ยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลออม 

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว 
 

3.๑.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

2 2.56 60,000 0.23 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3.2 กลยุทธ์การปลูกฝังและเสริมสร้าง
จิตส านึกในการรักษาความสะอาด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

2 2.56 30,000 0.11 ส านักปลัด 

3.2.2 แผนงานการศึกษา 1 1.28 10,000 0.38  

3.2.3 แผนงารการเกษตร 3 3.85 50,000 0.19  

3.3 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ 

3.3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1 1.28 20,000 0.08 ส านักปลัด 

3.3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

2 2.56 80,000 0.30  

3.4 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

2 2.56 130,000 0.49 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำ
กระบวนกำรบริหำรจดักำรใน
องค์กร และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน 

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของ
ชาติ 

4.๑.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1 1.28 230,000 0.87 ส านักปลัด 

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

4.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

3 3.85 38,000 0.14 ส านักปลัด 

รวม   78 100 26,458,275 100  

 
 
 

แบบ ผด.0๑ 



 

 

๙ 
 

 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำ  
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ   ั.ศ.256๖ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนโครงสรอำงั้ืนฐำน 
 (1.1) กลยุทธ์ัันนำ ปรับปรุง โครงสรอำงั้ืนฐำนดอำนต่ำงๆ ภำยในต ำบล 
 (1)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1  (ซอยเข้าท่าดี) 
หมู่ท่ี  13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 (ซอยเข้าท่าดี) หมู่ท่ี 
13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135  
ลบ.ม. และมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม.   

494,000 
 

หมู่ท่ี 13 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1  หมู่ท่ี  8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 8 บ้านหุบเฉลา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132  ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

487,000 หมู่ท่ี 8 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย  10  หมู่ท่ี 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ท่ี 6 บ้านหนอง
เอื้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

487,000 หมู่ท่ี 6 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๐ 
 

 
(1)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ ...) 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3  หมู่ท่ี  9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ท่ี 9 บ้านโป่งเกตุ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225  เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135  ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

498,000 
 

หมู่ท่ี 9 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4  หมู่ท่ี  14 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4  หมู่ท่ี 14 บ้านผาน้ า
หยด  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220  
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132  ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

487,000 หมู่ท่ี 14 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5  หมู่ท่ี  10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหิน
เพลิง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

494,000 หมู่ท่ี 10 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5  หมู่ท่ี  11 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5  หมู่ท่ี 11 บ้านโป่งเกตุบน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 75  เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 56.25  ลบ.ม. และมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. 

205,000 หมู่ท่ี 11 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๑ 
 

 
(1)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ ...)  
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย  6 หมู่ท่ี 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
คอไก่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

494,000 
 

หมู่ท่ี 5 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7  หมู่ท่ี  11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ท่ี  11 บ้านโป่ง
เกตุบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 79  
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 59.25  ลบ.ม. 
และมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 395 
ตร.ม.  พร้อมวาง ท่อ คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทาง  
22  เมตร 

283,000 หมู่ท่ี 11 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านป้าสวย  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าสวย หมู่ท่ี 1 
บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
115.80 ลบ.ม. และมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม.  พร้อมวางท่อ 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

431,000 หมู่ท่ี 1 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๒ 
 

 
(1)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ ...)  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 เชื่อมต่อ     
หมู่  12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ 12 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 137 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 133.20 ลบ.ม. 
และมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า    
888 ตร.ม. 

485,000 
 

หมู่ท่ี 7 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

12 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปามู่บ้าน 
หมู่ท่ี  12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปล่ียนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหนองโรงล่าง 
โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2  น้ิว ระยะทาง  3,500  เมตร 

499,000 หมู่ท่ี 12 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

13 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาลูกเพชรในฝัน 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปล่ียนหอถังประปาลูก
เพชรในฝัน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองตาฉาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-งานหอถังเหล็กส าเร็จรูป (ทรงลูกบอล) 
ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.  จ านวน  
1  ถัง 
-งานฐานราก  จ านวน  1  งาน 
-งานติดต้ังซัมเมอร์  1.5  แรงม้า  
จ านวน  1  ชุด 
-งานติดต้ังตู้ควบคุม  จ านวน  1  ชุด 

454,000 หมู่ท่ี 2 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอย 10 หมู่ท่ี 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอย 
10 หมู่ท่ี 4 บ้านบ่อประหัง ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงหินคลุก
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. และมี
พื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200ตร.ม. 

490,000 หมู่ท่ี 4 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๓ 
 

 
(1)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ ...)  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังซอยบ้านป้าลั้ง 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังซอย
บ้านป้าลั้ง หมู่ท่ี 3 บ้านเขากระปุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 640 
ลบ.ม. และมีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม. 

490,000 
 

หมู่ท่ี 3 
ต าบลเขากระปุก 
อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๔ 
 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ   ั.ศ.256๖ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

 
2.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.1 กลยุทธ์จัดสวัสดิกำรสงเครำะห์แก่ประชำชนผูอดออยโอกำส 
 (2.๑.1)  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
เล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
สถาบันการศึกษาก าหนด 

30,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๕ 
 

 
  
 2.1 กลยุทธ์จัดสวัสดิกำรสงเครำะห์แก่ประชำชนผูอดออยโอกำส (ต่อ...) 
 (2.๒.2)  แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก  

10,812,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก  

1,677,600 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก  

66,๐๐๐ ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๖ 
 

 
 

๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนัันนำสตรี ผูอสูงอำยุ เยำวชน เด็กและสถำบันครอบครัว 
 (2.3.1)  แผนงำนสรอำงควำมเขอมแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดท าปา้ยไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ า
ดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.๔ กลยุทธ์กำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรทุกระดับ 
 (2.๔.1)  แผนงำนกำรศำสนำ วันนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

25,000 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดต าบล
เขากระปุก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต่อต้านยาเสพติดต าบลเขา
กระปุก  

80,000 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๗ 
 

 
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.๕ กลยุทธ์กำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำใหอมีประสิทธิภำั 
 (2.๕.1)  แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานวันเด็ก 

8๐,๐๐๐ ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ  

697,540 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ในช่วงเวลา
กลางวัน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง และ
โรงเรียนโรงภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก จ านวน 6 
โรงเรียน  

1,502,300 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขต 
อบต.เขากระปุก
และโรงเรียนใน
เขต อบต.เขา
กระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขากระปุก  ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  
 

369,000 ร.ร.บ้านเขา
กระปุก 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

            

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๘ 
 

 
 
 (2.๕.1)  แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียน
บ้านเขากระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขากระปุก สนับสนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านเขา
กระปุก 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้วส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  
 

478,800 ร.ร.บ้านเขาอ่าง
แก้ว 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

7 โครงการท านองสร้าง
สุนทรีย์ดนตรีสร้าง
อาชีพกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์) 
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาอ่างแก้ว สนับสนุนโครงการ
ท านองสร้างสุนทรีย์ดนตรีสร้างอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี
สากล (วงดุริยางค์)   

49,100 ร.ร.บ้านเขาอ่าง
แก้ว 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งเกตุ  ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  
 

810,600 ร.ร.บ้านโป่งเกตุ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

9 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ และ
วัสดุปลูก โรงเรียบบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งเกตุ สนับสนุนโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ และวัสดุ
ปลูก 

5๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านโป่งเกตุ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๑๙ 
 

 
 
 (2.๕.1)  แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองคอไก่  ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  
 

142,800 ร.ร.บ้านหนองคอ
ไก่ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน (เป็น
การจ้างครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านหนองคอ
ไก่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองคอไก่ สนับสนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการ
จ้างครูช่วยสอน) 

50,000 ร.ร.บ้านหนองคอ
ไก่ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

12 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว  ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  
 

239,400 ร.ร.บ้านหนองตา
ฉาว 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

13 โครงการพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
โรงเรียนบ้านหนองตา
ฉาว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตาฉาว สนับสนุนโครงการ
พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

50,000 ร.ร.บ้านหนองตา
ฉาว 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

            

14 โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
จากวัสดุเหลือใช้ 
(compost from 
waste material) โรง
เรียบบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งเกตุ สนับสนุนโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ และวัสดุ
ปลูก 

5๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านหนอง
โรง 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๐ 
 

 
 
 (2.๕.1)  แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ..) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองโรงส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน  
 

856,800 ร.ร.บ้านหนอง
โรง 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๑ 
 

 
 
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.๕ กลยุทธ์กำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำใหอมีประสิทธิภำั 
   (2.5.2) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โป่งเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดเหล็กดัดบาน
ประต-ูหน้าต่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1 * 2.1 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.1 * 3.5 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.1 * 2.8 เมตร 
จ านวน 5 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.8 * 1.9 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.2 * 2.4 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.2 * 2.9 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.2 * 3.4 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง 

32,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๒ 
 

 
 
 (2.5.2) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการติดเหล็กดัด
ประตู หน้าต่างอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดประตู-
หน้าต่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโรง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1x2 เมตร 
จ านวน 1 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.9x2.8 เมตร 
จ านวน 5 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 1.9x3.4 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
-ติดเหล็กดัดขนาด 2.8x2.7 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 

44,000 ศูยน์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
โรง 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

            

3 โครงการปรับปรุง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบานประตู-
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกช้าง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-บานประตูไม้เน้ือแข็งขนาด 
0.90x1.80  เมตร  
จ านวน  3  บาน 
-บานหน้าต่างไม้เน้ือแข็งขนาด 
0.58x1.19 เมตร  จ านวน 15 บาน 

46,000 ศูยน์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพระพุทธ
บาทเขาลูกช้าง 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๓ 
 

 
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.6 กลยุทธ์กำรส่งเสริมงำนดอำนสำธำร สุข 
 (2.๖.๑)  แผนงำนสำธำร สุข 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี  

150,000      หมู่ท่ี ๑-๑๔ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

๒ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 1 

20,000      หมู่ท่ี ๑ 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

3 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข      
หมู่ท่ี 2 

20,000      หมู่ท่ี 2 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

4 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 3 

20,000      หมู่ท่ี 3 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๔ 
 

 
 
 (2.๖.๑)  แผนงำนสำธำร สุข (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 4 

20,000      หมู่ท่ี 4 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

6 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 5 

20,000      หมู่ท่ี 5 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 6 

20,000      หมู่ท่ี 6 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 7 

20,000      หมู่ท่ี 7 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

9 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 8 

20,000      หมู่ท่ี 8 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๕ 
 

 
 
 (2.๖.๑)  แผนงำนสำธำร สุข (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 9 

20,000      หมู่ท่ี 9 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

11 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 10 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
หมู่ท่ี 10 

20,000      หมู่ท่ี 10 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

12 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข        
หมู่ท่ี 11 

20,000      หมู่ท่ี 11 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

13 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข         
หมู่ท่ี 12 

20,000      หมู่ท่ี 12 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

14 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข         
หมู่ท่ี 13 

20,000      หมู่ท่ี 13 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๖ 
 

 (2.๖.๑)  แผนงำนสำธำร สุข (ต่อ...) 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 14 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข         
หมู่ท่ี 14 

20,000      หมู่ท่ี 14 
ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

16 โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว และลง
ข้อมูลในระบบ Thairabies.net 

30,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด             

 
 
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.6 กลยุทธ์กำรส่งเสริมงำนดอำนสำธำร สุข 
 (2.๖.๒)  แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก 

สนับสนุนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลเขากระปุก 

178,335 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๗ 
 

  
๒. ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรส่งเสริมและัันนำคุ ภำัชีวิต 
 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมงำนป้องกันและบรรเทำสำธำร ภัย 
 (2.7.1)  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการซ้อมแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย   

15,000     ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก   

25,000     ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกันอัคคีภัย
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล         
เขากระปุก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก   

25,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

4 โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยและซ้อม
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและ
ซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ าด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  

20,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๘ 
 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ   ั.ศ.256๖ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมและัันนำแหล่งท่องเที่ยว 
 (3.1.1) แผนงำนกำรศำสนำ วันนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าขบวนแห่ “พระ
นครคีรี-เมืองเพชร” 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่ายาง เพื่อด าเนิน
โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอ าเภอท่ายาง ในงาน 
“พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจ าปี 
พ.ศ.2566 

30,000 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการจัดกิจกรรม
งานเกษตรและของดี 
ท่ายาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและ
ของดีท่ายาง  

30,000     ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๒๙ 
 

 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.2 กลยุทธ์กำรปลูกฝังและเสริมสรอำงจิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 (3.2.1)  แผนงำนสรอำงควำมเขอมแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการขยะชุมชน  

10,000      ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

2 โครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน  

20,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.2 กลยุทธ์กำรปลูกฝังและเสริมสรอำงจิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 (3.2.2)  แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการสร้างวินัยการ
คัดแยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเขา
กระปุก 

กองการ 
ศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

            

 
 
 
 

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๓๐ 
 

 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.2 กลยุทธ์กำรปลูกฝังและเสริมสรอำงจิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 (3.2.3)  แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก  
  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  

10,000     ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

2 โครงการรวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
แผ่นดิน  

20,000     ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  (อพ.สธ.
เขากระปุก)  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.
เขากระปุก)  

2๐,000      ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.3 กลยุทธ์กำรัันนำ ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวันนธรรม จำรีตประเั ีและวันส ำคัญต่ำงๆ 
 (3.3.1)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการการจัดงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี จ านวน 3 ครั้ง 
 

20,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๓๑ 
 

 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.3 กลยุทธ์กำรัันนำ ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวันนธรรม จำรีตประเั ีและวันส ำคัญต่ำงๆ 
 (3.3.2)  แผนงำนกำรศำสนำ วันนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเมาลิด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเมาลิด  

30,000      ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 
 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนศาสนา
อิสลาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนศาสนา  

50,000 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรวำงแผน กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจัอเัียง และบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลออม 
 3.3 กลยุทธ์กำรัันนำ ส่งเสริมประเั ี วันนธรรม และภูมิปัญญำทอองถิ่น 
 (3.3.2)  แผนงำนกำรศำสนำ วันนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำ  
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 
ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่งสายน้ า 
ลอยกระทงต าบลเขา
กระปุก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่ง
สายน้ า ลอยกระทงต าบลเขากระปุก 
ประจ าปี  พ.ศ.2566  

100,000      ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 
 

โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  

30,000 ต าบลเขากระปุก กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๓๒ 
 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำ  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ   ั.ศ.256๖ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

 
4.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรัันนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 4.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยและสถำบันของชำติ 
 (4.๑.1)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผดิชอบหลกั 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจึดการเลือกตั้ง

ผู้บริหาร อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจึดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.
และสมาชิกสภา อบต. 

230,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๓๓ 
 

 
4.   ยุทธศำสตร์กำรัันนำดอำนกำรัันนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน. 
 4.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมัันนำกระบวนกำรเรียนรูอ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 (2.2.1)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผดิชอบหลกั 
ั.ศ.256๕ ั.ศ.256๖ 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการส ารวจความพึง

พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร 
สถาบันหรือบุคคลท่ีเป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต. 

๒๐,๐๐๐ ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก  

5,000     ต าบลเขากระปุก ส านักปลัด             

3 โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานงานปฏิบัติการ
ร่วมและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ   
ท่ายาง (ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.บ้านใน
ดง ซ่ึงเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน 
โครงการบริหารอ านวยการศูนย์
ประสานงานปฏิบัติการร่วมและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   ท่า
ยาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน) 

13,000 ต าบลเขากระปุก ส านักปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

 

๓๔ 
 

 
บัญชีจ ำนวนครุภั ฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดอด ำเนินกำรตำมโครงกำรัันนำทอองถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำ  ั.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำกระปุก 

 
1. ประเภทครุภั ฑ์ส ำนักงำน 
     1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2565 ั.ศ.2566 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องถ่าย

เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผ่น
ต่อนาที  
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความเร็วขั้นต่ า 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยายได้ 

180,000 อบต. 
เขากระปุก 

ส านักปลัด  
 

            

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (รวม
ราคาติดต้ัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรวมราคาค่าติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง ติดตั้งห้องส านักปลัด อบต.เขา
กระปุก 

27,200 อบต. 
เขากระปุก 

ส านักปลัด  
 

            

3 โต๊ะสเตนเลส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะสเตนเลส 
ขนาด 0.75x1.50x0.75 เมตร 
จ านวน 5 ตัว 

20,000 อบต. 
เขากระปุก 

ส านักปลัด  
 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 

๓๕ 
 

  
1.2 แผนงำนบริหำรงำนคลัง 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2565 ั.ศ.2566 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน (รวม
ราคาติดต้ัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรวมราคาค่าติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน  
2 เครื่อง ติดตั้งห้องกองคลัง อบต.   
เขากระปุก 

83,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองคลัง 
 

            

2 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 
ช่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 
ขนาด 20 ช่อง จ านวน 2 ชุด 

7,600 อบต. 
เขากระปุก 

กองคลัง 
 

            

 
 
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2565 ั.ศ.2566 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เก้าอี้ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แบบหมุน

พร้อมปรับระดับ จ านวน 6 ตัว 
13,200 อบต. 

เขากระปุก 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

2 ชั้นวางของ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางของ 
จ านวน 2 ชุด 

5,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

3 โต๊ะท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 
ตัว 

7,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 

๓๖ 
 

 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2565 ั.ศ.2566 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โต๊ะอาหารสเตนเลส 

พร้อมเก้าอี้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอาหารสเตน
เลส พร้อมเก้าอี้ จ านวน 14 ชุด 

42,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

5 ผ้าม่านและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาอ่างแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านและ
อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
อ่างแก้ว 

60,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

6 พัดลมตั้งพื้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพื้น 
จ านวน 3 ตัว 

10,000 อบต. 
เขากระปุก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 

๓๗ 
 

 
2. ประเภทครุภั ฑ์คอมัิวเตอร์ 
     2.1 แผนงำนบริหำรงำนคลัง 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองคลัง 
 

            

 
 
 2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด 
A3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
 

6,300 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
 

4,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 

๓๘ 
 

 
 2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด 
 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง 
 

2,500 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 2.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองช่าง 
 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง 
 

2,500 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองช่าง 
 

            

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 

๓๙ 
 

 
3. ประเภทครุภั ฑ์กำรเกษตร 
 3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ

มอเตอร์จุ่มใต้น้ า 
(Submersible 
Pump) ขนาด 1.50 
แรงม้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า 
(Submersible Pump) ขนาด 1.50 
แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 
 

40,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองช่าง 
 

            

2 เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จุ่มใต้น้ า 
(Submersible 
Pump) ขนาด 2.00 
แรงม้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า 
(Submersible Pump) ขนาด 2.00 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
 

30,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองช่าง 
 

            

 
 
 
3. ประเภทครุภั ฑ์ส ำรวจ 
 3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับที่ ครภุั ฑ ์ รำยละเอียดของครภุั ฑ ์
งบประมำ  

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
ั.ศ.2564 ั.ศ.2565 

ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ล้อวัดระยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะแบบ

ดิจิตอล จ านวน 1 อัน 
 

10,000 ต.เขากระปุก 
อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผด.0๒/1 


