
คํานํา 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบล

เจดียหัก จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดใน

เขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลเจดียหัก ท้ังท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอื่น       

ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียดสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด 

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ 

สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการ

ดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเคร่ืองมือในการ

ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารดวย  
 

      องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก 

      กันยายน 2564 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการ

ทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของตําบลเจดียหัก โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีจะ

บรรลุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

-   งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคการบริหารสวนตําบลเจดีย

หัก (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจดียหักอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

-   โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหักท่ีเกิดจากการจายเงิน

สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ 

-   โครงการ กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก ดําเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี) 

-   โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจดียหักพิจารณาเห็นวาจะเกิด

ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก มุงหวังวา

แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ไปปฏิบัติเปนอยางดี  

 

 

 

 

 

 

บทนํา 

1.1 บทนํา 



 

 

แผนการดําเนินงาน หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดง

ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น 

จุดมุงหมายของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น 

เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก

รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน

ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี

ท่ีมาจาก 

2.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

2.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน

สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

2.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี)- 

2.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม

ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ

จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด

ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  

 

 

1.2 จุดมุงหมายของแผนการดําเนินงาน 

 



 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ ได

กําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และขอ 27 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตาม

ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ

จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถ่ิน  

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทํา

แผนการดําเนินงานได 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลเจดียหัก เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลเจดียหัก ซ่ึงจะประกอบไปดวยโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก และ

โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะ

ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก 

 

คกก.

สนับสนุน 
คกก.พัฒนา ประกาศใช ปด

ประกาศ 

4 3 2 1 

1.3 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 



ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก และหนวยงานตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลเจดียหักพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเจดียหัก เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 

สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย  

1.1 บทนํา  

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน  

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย  

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 

2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด. 02/1) 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก 

ใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ

ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน และตองปด

ประกาศไวอยางนอย 30 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและ               มี

ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก 

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ         ตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางถูกตอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 24.14 14,382,000 27.08

รวม 21 24.14 14,382,000 27.08

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง 0 0 0 0

2.2 แผนงานการศึกษา 1 1.15 80,000 0.15 กองการศึกษาฯ

รวม 1 1.15 80,000 0.15

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 0 0 0 0

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

3.3 แผนงานสาธารณสุข

รวม 0 0 0 0

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. 01

4. ยุทศาสตรดานคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.75 310,000 0.58 สํานักปลัด

4.3 แผนงานการศึกษา 13 14.94 6,105,400 11.50 กองการศึกษาฯ

4.4 แผนงานสาธารณสุข 8 9.2 1,020,000 1.92 กองสาธารณสุขฯ

4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 17.24 1,380,000 2.60 สํานักปลัด

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 5.75 126,000 0.24 กองการศึกษาฯ

4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 2.3 23,000 0.04 สํานักปลัด

4.8 แผนงานงบกลาง 4 4.6 28,450,400 53.57 ทุกสวนราชการ

รวม 52 59.78 37,414,800 70.45

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 2.29 100,000 0.19 กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 2.29 100,000 0.19

6. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 12.64 1,130,000 2.13 ทุกสวนราชการ

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0

รวม 11 12.64 1,130,000 2.13

รวมโครงการทั้งหมด 87 100 53,106,800 100.00



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2  (บริเวณคัน

คลองฝงขวาถึงฝงตะวันออกริม

คลองน้ําทิ้ง) ต.เจดียหัก อ.เมือง

ราชบุรี    จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

 4 เมตร ความยาว 498 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม

ไมนอยกวา 1,992 เมตร

1,213,000        หมูที่ 2 เจดียหัก กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

รูปตัวยู หมูที่ 2 (บริเวณบานนา

สาหรายถึงศาลาสิทธิวงศ)  ต.

เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี   จ.

ราชบุรี

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู 

ขนาด(ภายใน)กวาง 0.30 เมตร กวาง

(ภายนอก) 0.50 เมตร ความลึกไม

นอยกวา 0.30 เมตร ยาว 140 เมตร

404,000           หมูที่ 2 เจดียหัก กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบาย

น้ําและบอพัก หมูที่ 3 (บริเวณ

ซอยบานนายเพียว)  ต.เจดียหัก 

 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

 3 เมตร ความยาว  199 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 577  ตารางเมตร พรอมงานวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล ø 0.40 เมตร (มอก 

ชั้น 3) ความยาวรวมยอพัก 240 เมตร

 พรอมบอพัก คสล จํานวน 24 บอ

959,000           หมูที่ 3 เจดียหัก กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบาย

น้ําและบอพัก หมูที่ 3 (บริเวณ

บานคุณอุไร คุณเอก) ต.เจดียหัก

 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

 3.50 เมตร ความยาว 115 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา 390.50  ตารางเมตร พรอม

งานวางทอระบายน้ํา คสล.ø 0.40 

เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาวรวมบอพัก

 125 เมตร จํานวนบอพัก 13 บอ

549,000           หมูที่ 3 เจดียหัก กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง - 

หินคลุก พรอมวางทอลอดถนน 

หมูที่ 4 (บริเวณขางหมูบานราช

ธานี)  ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี

 จ.ราชบุรี

กอสรางถนนลงลูกรังบดอัดแนน กวาง

 3.50 เมตร ความยาว 500 เมตร 

หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา 1,1750 ตารางเมตร พรอม

วางทอลอดขามถนน คสล.ø 0.40 

เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาวรวม 18 

เมตร และทอระบายน้ํา ø 1.00 เมตร 

(มอก.ชั้น 3) ความยาวรวม 8 เมตร

580,000           หมูที่ 4 เจดียหัก กองชาง



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมวางทอลอด

ถนน หมูที่ 5 (บริเวณซอยเลา

เห็ด เสนโรงกระถางแดง) ต.

เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 980 ตารางเมตร พรอมวางทอลอด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ø 0.40 

เมตร (มอก.ชั้น 3) 1 จุด จํานวน 6 

ทอน

599,000           หมูที่ 5 เจดียหัก กองชาง

7 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

 5 (บริเวณจากสระสาธารณะถึง

ศาลา อบต.หลังเกา) ต.เจดียหัก 

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

โดยทําการวางทอ คสล.Ø 0.40 เมตร 

(มอก.ชั้น 3) พรอมบอพัก ความยาว

รวม 109 เมตร

194,000           หมูที่ 5 เจดียหัก กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอร

เลย หมูที่ 6 (บริเวณในหมูบาน

เชื่อมตอหมูที่ 2 ตําบลหินกอง) 

ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี      จ.

ราชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีตแบบโอเวอรเลย กวาง 5 เมตร 

ความยาว 640 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

 3,200 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

1,729,000        หมูที่ 6 เจดียหัก กองชาง

9 โครงการกอสรางกําแพงกันดิน

พรอมราวกันตก หมูที่ 7 

(บริเวณหมูที่ 7 เชื่อมตอหมูที่ 3)

กอสรางกําแพงกันดิน ยาว 9 เมตร สูง

 2.50 เมตร พรอมราวกันตก ยาว 20

 เมตร

94,000             หมูที่ 7 เจดียหัก กองชาง



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 7 (บริเวณซอย

ขางบานผูพันโชค) ต.เจดียหัก อ.

เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

 3 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 600 ตารางเมตร

360,000           หมูที่ 7 เจดียหัก กองชาง

11 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมยก

ฝาบอพัก (บริเวณซอย 20-23 

ในหมูบานทุงตาล) หมูที่ 8      

ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี      จ.

ราชบุรี

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทืติกคอ

นกรีต กวาง 4.50 เมตร ความยาว 

325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,435 ตาราง

เมตร

781,000           หมูที่ 8 เจดียหัก กองชาง

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 (บริเวณซอย

ระเบิดถึงอูเลง)  ต.เจดียหัก  อ.

เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตสริมเหล็กกวาง 

5.00 เมตร ความยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา 1,199 ตารางเมตร พรอม

ยกฝาบอพัก

752,000           หมูที่ 8 เจดียหัก กองชาง



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมงานวางทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

และบอพัก หมูที่ 9 (บริเวณโคก

ตะไล) ต.เจดียหัก  อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง

 4 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 453 ตารางเมตร พรอมงานวางทอ

ระบายน้ํา คสล.ø0.60 เมตร ความ

ยาวรวมบอพัก 672 เมตร จํานวนบอ

พัก 68 บอ และซอมผิวทาง พื้นที่รวม 

ไมนอยกวา 605 ตารางเมตร

1,988,000        หมูที่ 9 เจดียหัก กองชาง

14 โครงการวางทอระบายน้ํา ลงทอ

กลางหมูบาน  หมูที่ 9  (บริเวณ

หนาบานนายไพรวัลย) ต.เจดีย

หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล.Ø 

0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) พรอมบอพัก

ความยาว 38 เมตร

90,000             หมูที่ 9 เจดียหัก กองชาง

15 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 (บริเวณสนาม

เด็กเลนหมูบานเอื้ออาทร)      ต.

เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี      จ.

ราชบุรี

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสนามเด็กเลน

 ขนาดกวาง 32.00 × 42.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวรวมไมนอยกวา 1,344 

ตารางเมตร

670,000           หมูที่ 10 เจดียหัก กองชาง



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสอง

ขางทาง หมูที่ 11 (บริเวณฝง

ศาลเจาเฮงเจีย ซอย 8)         

ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี      จ.

ราชบุรี

โดยทําการปรับภูมิทัศนสองขางทาง 

กวาง 2 เมตร ความยาว 82 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา  164  ตารางเมตร

113,000           หมูที่ 11 เจดียหัก กองชาง

17 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

9,10,11 หมูบานชิตชัยนิเวศน

 หมูที่ 12  ต.เจดียหัก อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี

โดยทําการรื้อทอระบายน้ําเดิม ขนาด 

ø 0.20 เมตร เปลี่ยนเปนทอระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40  เมตร 

(มอก.ชั้น ๓) พรอมบอพัก จํานวน 32

 บอ ความยาวรวม 380 เมตร

901,000           หมูที่ 12 เจดียหัก กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบาย

น้ําและบอพัก หมูที่ 13   

(บริเวณซอย 7)  ต.เจดียหัก    

อ.เมืองราชบุรี   จ.ราชบุรี

กอสรางถนนคอนกรีตสริมเหล็กกวาง 

4.00 เมตร ความยาว 15 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 58 ตารางเมตร พรอมงานวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ø 0.40  เมตร 

(มอก.ชั้น 3) ความยาวรวมบอพัก 17 

เมตร

80,000             หมูที่ 13 เจดียหัก กองชาง



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลติกคอน กรีตแบบโอเวอร

เลย พรอมปรับปรุงฝาบอพักทอ

ระบายน้ํา หมูที่ 13 (บริเวณ

ซอยสามัคค)ี ต.เจดียหัก อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีตแบบโอเวอรเลย กวาง 6 เมตร 

ความยาว 533 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไมนอยกวา 

3,157 ตารางเมตร (หักพื้นที่บอพัก

แลว) พรอมเปลี่ยนฝาบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 41 ฝา

1,835,000        หมูที่ 13 เจดียหัก กองชาง

20 โครงการปรับปรุงอาคารศาลา

เอนกประสงค  หมูที่ 14 

(บริเวณศาลาหลังเดิม)           

ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี      จ.

ราชบุรี

โดยติดตั้งตาขายลวดกันนก โดยพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 709  ตาราง

เมตร

141,000           หมูที่ 14 เจดียหัก

21 โครงการลอกทอระบายน้ําใน

หมูบาน หมูที่ 14 ต.เจดียหัก อ.

เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

โดยทําการลอกทอระบายน้ํา ใน  หมูที่

 14 ความยาวประมาณ 5,000 เมตร

350,000           หมูที่ 14 เจดียหัก กองชาง

14,382,000      รวม 21 โครงการ



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 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ศึกษาดูงานประมาณ 150 คน

80,000      อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

80,000      

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 1 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ดานเศรษฐกิจพอเพียง

     2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต

1. จัดทําปายรณรงคลดอุบัติเหตุ   

 2. จัดตั้งจุดบริการประชาชนและ

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม

และเทศกาลสงกรานต

30,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานปองกันฯ)

2 โครงการสรางเสริมความ

ปลอดภัยในชุมชน

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยใหกับประชาชนในตําบล

เจดียหัก จํานวน 100 คน

30,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานปองกันฯ)

3 โครงการฝกอบรมทบทวน

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนตําบลเจดียหัก

จัดฝกอบรมทบทวนความรูใหกับ

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนตําบลเจดียหัก จํานวน 60 คน

100,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานปองกันฯ)

4 โครงการฝกซอมแผนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรในงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเจาหนาที่ อบต.เจดียหัก

50,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานปองกันฯ)

5 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

จัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน

ตําบลเจดียหัก จํานวน 50 คน

100,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานปองกันฯ)

310,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 5 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลเจดียหัก

เด็กเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบลเจดีย

หักและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน

 100 คน

70,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

2 โครงการเพิ่มศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ใหกับครูผูดูแลเด็กและบุคลากรของ

กองการศึกษาฯ จํานวน 9 คน

40,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

3 โครงการประชุมผูปกครอง

เด็กปฐมวัย

ผูปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนยเขารวม

ประชุม

10,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

4 โครงการแขงขันทักษะเด็ก

ปฐมวัย

นักเรียนที่ศึกษาในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กฯ สังกัดอบต.เจดียหัก เขารวม

แขงขันทักษะฯ

10,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

5 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

 ใหกับเด็กนักเรียนภายใน

ตําบลเจดียหัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย

และเด็กอนุบาลถึงชั้นป.6 ตําบล

เจดียหัก ประมาณ 600 คน ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

1,500,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.3 แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.3 แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

6 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ใหกับโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

2,400,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การศึกษาตามอัธยาศัยของ

เยาวชนตําบลเจดียหัก

นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน

เขตตําบลเจดียหัก จํานวน 100 คน

 เขารวมฝกอบรม

150,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

8 โครงการวันเด็กแหงชาติ เด็กในตําบลเจดียหัก จํานวน 13 

หมูบาน รวมกิจกรรมในงานวันเด็ก

20,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

9 โครงการคายพุทธบุตร เด็กและเยาวชนในตําบล จํานวน 

120 คน เขารวมอบรมคุณธรรม

และจริยธรรม

100,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

10 โครงการเยาวชนวัยใส 

หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบล 

จํานวน 100 คน เขารับการ

ฝกอบรม

100,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

11 โครงการเยาวชนนักอนุรักษ นักเรียนในตําบล จํานวน 90 คน 

เขารวมอบรมสรางจิตสํานึก

100,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.3 แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

12 โครงการอุดหนุนโครงเรียน

ในเขตตําบลเจดียหักตาม

โครงการดูแลเด็กที่มีความ

บกพรองทางรางกาย 

สติปญญา อารมณ สังคม 

และการสื่อสารและการ

เรียนรู

โรงเรียนวัดหวยหมู จํานวน 2 อัตรา

 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส จํานวน 1

 อัตรา

324,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

13 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเจดียหัก ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 

120 คน

1,281,400 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

6,105,400รวม 13 โครงการ



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 โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพใน

ชุมชน

จัดกิจกรรมออกกําลังกายในชุมชน 

2 แหง

100,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน

สัตวนําโรค และลดจํานวนสัตวนํา

โรคในชุมชนครอบคลุม 13 หมูบาน

190,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสุนัข แมว และขึ้น

ทะเบียนสุนัขแมว

สํารวจขอมูลสุนัขและแมวทุกตัว

ครอบคลุม 13 หมูบาน

30,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร (อสม.) และ

ศึกษาดูงาน

ประชุมประจําเดือน 12 ครั้ง/ป 

ฝกอบรมใหความรู อสม. 1 ครั้ง 

ศึกษาดูงานในพื้นที่ตนแบบ 1 ครั้ง

300,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

5 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

อบรมใหความรูในโรงเรียน/ชุมชน 

รณรงคการใชถุงยางอนามัยในชุมชน

 จํานวน 13 หมูบาน

20,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการอาหารปลอดภัย รานจําหนายอาหาร รานสะสม

อาหาร และตลาด จํานวน 150 ราน

30,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออกแบบมีสวนรวม

ในชุมชน

รณรงคกําจัดลูกน้ําและยุงลายใน 

13 หมูบาน

300,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของ

โรคติดตออุบัติใหมในชุมชน

ประชาชนทุกกลุมอายุ จํานวน 

20,048 คน ใน 13 หมูบาน

50,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

1,020,000รวม 8 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ อบต.พบประชาชน ผูนําทองถิ่น องคกรเอกชน สวน

ราชการในเขตพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบลเจดียหัก พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง เขารวม

กิจกรรม 500 คน

30,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด (งาน

วิเคราะหฯ)

2 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางราชดําริ

จัดฝกอบรมใหความรูและศึกษาดู

งานใหกับประชาชนตําบลเจดียหัก 

จํานวน 60 คน

50,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

3 โครงการอนุรักษสืบสาน

ภูมิปญญาทองถิ่น

จัดฝกอบรมใหความรูและศึกษาดู

งานใหกับเด็ก,เยาวชน,และ

ประชาชนตําบลเจดียหัก จํานวน 

80 คน

20,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

4 โครงการสรางทักษะดาน

อาชีพระยะสั้นแก

ประชาชนตําบลเจดียหัก

จัดฝกอบรมใหความรูใหกับ

ประชาชนตําบลเจดียหัก จํานวน 

100 คน

80,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

5 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่น OTOP

จัดฝกอบรมใหความรูใหกับ

ผูประกอบการสินคาโอทอปและ

ประชาชนตําบลเจดียหักจัดงาน

แสดงสินคาโอทอปตําบลเจดียหัก

20,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

6 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพสตรีตําบลเจดียหัก

จัดฝกอบรมใหความรูและศึกษาดู

งานใหกับกลุมสตรีตําบลเจดียหัก 

จํานวน 120 คน

400,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

7 โครงการรณรงคปองกัน 

ตอตานและหางไกลยาเสพ

ติด

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน ตอตาน

และหางไกลยาเสพติด ใหกับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนตําบลเจดีย

หัก จํานวน 100 คน

30,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

8 โครงการเพิ่มศักยภาพ

ชุมชนลดรายจาย

จัดฝกอบรมใหความรูใหกับ

ประชาชน จํานวน 60 คน

30,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

9 โครงการสงเสริมการบําบัด

 ฟนฟู ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

ใหแกผูผานการบําบัด

กิจกรรมสงเสริมการบําบัด ฟนฟู    

 ผูเสพยาเสพติดใหแกผูผานการ

บําบัด

50,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)



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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

10 โครงการศูนยชวยเหลือ

ประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลเจดียหัก

การใหความชวยเหลือประชาชน

ผานศูนยชวยเหลือประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก 

ตามระเบียบและอํานาจของศูนย

ชวยเหลือประชาชน

100,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

11 โครงการสงเสริมสุขภาวะ

ใหผูสูงอายุมีความสุขและมี

คุณคา

อบรมใหความรูการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมพัฒนาดานรางกายและ

จิตใจผูสูงอายุ จํานวนผูสูงอายุ 240

 คน

210,000 ศาลา SML หมู 3

 วัดเจติยาราม

และศาลา SML 

รพ.สต.บานหวยหมู

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

12 โครงการสงเสริมการ

ถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุ

อบรมใหความรูและกิจกรรมกลุมแก

ผูเขารวมโครงการ

30,000 ศาลา SML หมู 3

 วัดเจติยาราม

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในเรื่องยุติความรุนแรงใน

ครอบครัว

อบรมใหความรูและกิจกรรมกลุม 30,000 ศาลา SML หมู 3

 วัดเจติยาราม

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

14 โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผูสูงอายุ

อบรมใหความรูและศึกษาดูงาน 150,000 ศาลา SML หมู 3

 วัดเจติยาราม

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

15 โครงการเสริมสราง

ครอบครัวเขมแข็ง

อบรมใหความรู/กิจกรรมกลุม 150,000 ศาลา SML หมู 3

 วัดเจติยาราม

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

1,380,000รวม 15 โครงการ



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 "ทองเที่ยวราชบุรี

ของดีเมืองโอง" อําเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

อุดหนุนใหแกที่ทําการ

ปกครองอําเภอเมืองราชบุรี

อุดหนุนโครงการ "ทองเที่ยวราชบุรี

ของดีเมืองโอง" ใหแกที่ทําการ

ปกครองอําเภอเมืองราชบุรี

20,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีวัน

เขาพรรษา

ประชาชนเขารวมกิจกรรมถวาย

เทียน แหเทียนฯ จํานวน 4 วัด 

จํานวน 300 คน

10,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

3 โครงการประเพณีวัน

สงกรานตและวันผูสูงอายุ

ประชาชนและผูสูงอายุเขารวม

กิจกรรมประมาณ 500 คน

80,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานนมัสการ

องคพระธาตุเจดีย (เจดียหัก)

ประชาชนในเขตพื้นที่รวมกิจกรรม

นมัสการองคเจดียประมาณ 200 

คน

15,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

5 โครงการเปตองผูสูงวัยรวม

ใจสรางสุขภาพ

จัดการแขงขันกีฬาเปตองใหกับ

ผูสูงอายุในตําบลเจดียหัก จํานวน 

150 คน

1,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

126,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 5 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะหและให

ความชวยเหลือผูประสบ

ปญหาสังคม

ใหความชวยเหลือผูประสบปญหา

ทางสังคมในเบื้องตน

3,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการฟนฟูสมรรถภาพผู

พิการ

สงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพ

ใหกับผูพิการ จํานวน 60 คน

20,000 ศาลา SML หมู 3 

วัดเจติยาราม

สํานักปลัด   

(งานพัฒนาชุมชน)

23,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 2 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุในตําบลเจดียหัก

จายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ จํานวน

 2,940 คน

22,964,400 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานสวัสดิการ)

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง

ชีพผูพิการในตําบลเจดียหัก

จายเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการ จํานวน

 510 คน

4,896,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานสวัสดิการ)

3 โครงการสนับสนุนเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส 

จํานวน 20 คน

120,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด   

(งานสวัสดิการ)

4 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพตําบล

เจดียหัก

ดูและสุขภาพประชาชนในทุกกลุม

อายุ

470,000 อบต.เจดียหัก  สํานักปลัด

รวม 4 โครงการ 28,450,400

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต

     4.8 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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 โครงการรณรงคสงเสริม

การจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

อบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

ประชาชนฯ จัดกิจกรรมสงเสริมการ

คัดแยกขยะในชุมชน โรงเรียน

50,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงคและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

อนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมในชุมชน 50,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 2 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพใหแก ผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ และผูนํา

ชุมชนในการบริหารทองถิ่น

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูนํา

ชุมชน ไดรับการฝกอบรมและผาน

การศึกษาดูงาน จํานวน 60 คน

200,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานบุคลากร)

2 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ

พนักงานจาง ไดรับการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 จํานวน 60 คน

200,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานบุคลากร)

3 โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ

พนักงานจาง ไดรับการสงเสริม

ความรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

จํานวน 60 คน

20,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานบุคลากร)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

4 โครงการเผยแพร

ประชาสัมพันธ หนาที่และ

ความรับผิดชอบของศูนย

ยุติธรรมตําบลเจดียหัก 

(เชิงรุก)

จัดการประชาสัมพันธบาบาท 

อํานาจหนาที่ และงานบริการตางๆ

 ในหลายชองทาง อาทิ สื่อโซเซียล

มีเดีย แผนพับ และการลงพื้นที่

ประชาสัมพันธ

30,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานนิติกร)

5 โครงการทบทวนความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทางวินัยเบื้องตน

1.พนักงานสวนตําบล             

2.ลูกจาง                             

3.พนักงานจาง จํานวนประมาณ  

50 คน

20,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด   

(งานนิติกร)

6 โครงการอบรมใหความรู

แกบุคลากรของ อปท.

เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร    

พ.ศ.2540

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ในสังกัดอยางนอย 50 คน

20,000 อบต.เจดียหัก    สํานักปลัด    

(งานธุรการ)



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

7 โครงการ/กิจกรรมตาม

นโยบายของรัฐบาลและ

การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี  

ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง

ราชการ

ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น

 ผูนําองคกรในพื้นที่ พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ

 อบต.เจดียหัก ไดเขารวมและ

แสดงความจงรักภักดี

200,000 อบต.เจดียหัก    สํานักปลัด    

(งานธุรการ)

8 โครงการความรวมมือ

ปองกันการทุจริตในการ

จัดซื้อจัดจาง

1. มีการประชาสัมพันธโครงการ

ใหประชาชนและบุคลากรของ

หนวยงานทราบ                      

2. ติดตอประสานงานกับวิทยากร

ผูใหความรู                            

 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ

 และสถานที่ในการอบรม           

4. รายงานผลการอบรมตาม

โครงการ

50,000 อบต.เจดียหัก      กองคลัง     

 (งานพัสดุฯ)

9 โครงการจัดฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณ

1.มีการประชาสัมพันธโครงการให

ขาราชการและพนักงานใน

หนวยงานทราบ                      

2.ติดตอประสานงานกับวิทยากร

ผูใหความรู                           

 3.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ 

และสถานที่ในการอบรม            

4.รายงานผลการอบรมโครงการ

50,000 อบต.เจดียหัก      กองคลัง     

 (งานการเงินฯ)



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

10 โครงการแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

1. มีการจัดจางบุคลากรในการ

ดําเนินโครงการ จํานวน  3 ราย   

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชใน

การดําเนินการ                       

3. ออกสํารวจขอมูลภาคสนามบาง

แปลงที่มีการเปลี่ยนแปลง          

4. ปรับปรุงขอมูลในระบบ

สารสนเทศใหเปนปจจุบัน          

5. นําขอมูลมาใชในการประเมิน

ภาษีตาง ๆ                            

6. รายงานผลการดําเนินการตาม

โครงการฯ

300,000 อบต.เจดียหัก      กองคลัง     

 (งานแผนที่ภาษ)ี



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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

     6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

11 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได

1. ประชุมวางแผนการดําเนินการ 

และมอบหมายหนาที่ความ

รับผิดชอบตอเจาหนาที่             

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชใน

การจัดเก็บภาษี                      

3. สํารวจขอมูลรายการทรัพยสินที่

อยูในขายตองเสียภาษี             

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนได

ทราบถึงระยะเวลาการชําระภาษี  

5. จัดเตรียมสถานที่ในการรับ

ชําระภาษีทั้งภายในสํานักงานและ

นอกสถานที่                          

6. รายงานผลการดําเนินการตาม

โครงการฯ

40,000 อบต.เจดียหัก      กองคลัง     

 (งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได)

1,130,000รวม 11 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 7,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด 

2 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน  
 1 เครื่อง

105,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด 

3 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน 
(แบบแขวน) จํานวน 1 เครื่อง

51,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด 

4 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 3,500 อบต.เจดียหัก กองคลัง

5 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเหล็ก จํานวน 1 ตัว 5,000 อบต.เจดียหัก กองคลัง

6 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 3,500 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

7 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 7,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

8 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน 
(แบบแขวน) จํานวน 3 เครื่อง

97,200 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

9 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บแฟม 20 ชอง     
จํานวน 1 ตู

5,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

10 ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูบานเลื่อนผสม จํานวน 2 ตู 20,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

รวม 10 304,200

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1. ครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ  

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง
จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับฝอย
ดามปน  จํานวน 2 หัว

70,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด

รวม 1 70,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พรอมทอสูบ

และสายผาใบ จํานวน 1 เครื่อง
12,000 อบต.เจดียหัก สํานักปลัด

รวม 1 12,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 

เครื่อง
21,000 อบต.เจดียหัก กองชาง

รวม 1 21,000

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ครุภัณฑการเกษตร

ที่
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ครุภัณฑกอสราง

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1

  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
30,000 อบต.เจดียหัก กองคลัง

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

4,300 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

5 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

6 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 
3 เครื่อง

10,800 อบต.เจดียหัก กองคลัง

7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 
1 เครื่อง

2,500 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

6. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่

  

แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 

1 เครื่อง
2,500 อบต.เจดียหัก กองการศึกษาฯ

9 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 
2 เครื่อง

5,000 อบต.เจดียหัก กองสาธารณสุขฯ

รวม  9 104,100

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

6. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

   

งบประมาณ 

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02/1
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