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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เจดีย์หัก จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของต าบลเจดีย์ หัก ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น       
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอี ยดของกิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการ
ด าเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย  
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บทน ำ 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้การกระจาย
อ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น    
ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนพัฒนาท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด     
ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบท่ีก าหนด
ตามหนังสือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หักขึ้น และเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ของโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติเป็นอย่างดี  
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แผนกำรด ำเนินงำน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

จุดมุ่งหมำยของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน การ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี  

 

1.2 จุดมุ่งหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ได้
ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  

จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ดังกล่ำว สำมำรถสรุปขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนได้ 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีจะ
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจดีย์หักพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจดีย์หัก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

1.3 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย  
1.1 บทน า  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1.3 ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย  
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1) 

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  

 

 
 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบั ติ มีความสะดวกและ               
มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง  
 

 

 

 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

     1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 30 30 20,339,000 34.73 กองช่าง

     1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0

รวม 30 30 20,339,000 34.73

2. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 1 100,000 0.17 ส านกัปลัด

     2.2 แผนงานการศึกษา 1 1 100,000 0.17 กองการศึกษาฯ

รวม 2 2 200,000 0.34

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

     3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 0 0 0 0 กองการศึกษาฯ

     3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 0 0 0

     3.3 แผนงานสาธารณสุขฯ 0 0 0 0 กองสาธารณสุขฯ

รวม 0 0 0 0

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0

     4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4 300,000 0.51 ส านกัปลัด

     4.3 แผนงานการศึกษา 13 13 6,140,150 10.49 กองการศึกษาฯ

     4.4 แผนงานสาธารณสุข 8 8 1,180,000 2.01 กองสาธารณสุขฯ

     4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 16 1,420,000 2.42 ส านกัปลัด

     4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 5 231,000 0.4 กองการศึกษาฯ

     4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2 23,000 0.03 ส านกัปลัด

     4.8 แผนงานงบกลาง 4 4 27,456,000 46.89 ทกุส่วนราชการ

รวม 52 52 36,750,150 62.75

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

     5.1 แผนงานสาธารณสุข 5 5 130,000 0.22 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 5 130,000 0.22

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมอืงการบริหาร และการพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 11 1,140,000 1.94 ทกุส่วนราชการ

     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0

รวม 11 11 1,140,000 1.94

รวมโครงการทั้งหมด 100 100 58,559,150 100

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน ้า
และบอ่พัก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอย
บา้นหนองเจข๊้างโรงงานเถ้าเจี่ยหลี
 2)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 56 ม. 
มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224
 ม. พร้อมงานวางท่อระบายน ้า 
ความยาวรวม 120 ม. และบอ่
พัก จ้านวน 12 บอ่

365,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอย
สะพานขาว ต่อจากโครงการเดิม)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
113 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.70 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทางยาว 76 ม. รวม
ระยะทางยาว 189 ม. รวมพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.70 
ตร.ม.

378,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเจดียห์ัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

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

เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 3 
(บริเวณบา้นนายบญุล้อม - บา้น
คุณผึ ง)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
210 ม. หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 735 ตร.ม.พร้อมงาน
วางท่อและบอ่พัก จ้านวน 21 บอ่

751,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 3 
(บริเวณริมคลอง - บา้นนางยุพา)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 120 ม.
 หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 480 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
และบอ่พัก

482,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน ้า
และบ่อพกั หมูท่ี่ 3 (บริเวณบ้านคุณ
สาหร่าย)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 66 ม. มี
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 231 ม.
 พร้อมงานวางท่อระบายน ้า ความ
ยาวรวม 74 ม. และบ่อพกั จ้านวน
 7 บ่อ

246,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์
เลย์ หมู่ที่ 4 (บริเวณซอยอรัญญิก 
ซอย 1)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทางยาว 495 ม.
 มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,980 ตร.ม.

748,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

สถานที่
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)

8



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

เหล็ก หมูท่ี่ 4 (บริเวณบ้านนายมานพ
 นาคหน)ู

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 200 ม. มี
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม.

504,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 5 
(บริเวณซอยหลังทีคอน)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 270 ม.
 มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,080 ตร.ม.

1,050,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 5 
(บริเวณบา้นน้าชื่น)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 73
 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
255.50 ตร.ม.พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้า ความยาวรวม 77 ม. 
และบอ่พัก จ้านวน 8 บอ่

270,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบา้น
นางบญุช่วย ไทยนกเทศ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
130 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 455 ตร.ม.

286,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

9



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

คลุกบดอดัแน่น พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าลอดถนน หมู่ที่ 6 
(บริเวณบา้นนายเพชร รอดเร่ือง)

ลงหนิคลุกผิวทางบดอดัแน่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.20 ม. ระยะทางยาว 
250 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 875 ตร.ม.พร้อมงานวางบอ่
ระบายน ้าลอดถนน ความยาวรวม
 6 ม. จ้านวน 3 จดุ

394,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบา้น
นางละมูล ศรีนวลรอด)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 130 ม.
 มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
520 ตร.ม.

327,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

10



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 

(บริเวณที่สาธารณะ จ้านวน 2 แหง่)
แหง่ที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลอง
 โดยท้าการกอ่สร้างอาคารเกบ็
ของพร้อมหอ้งน ้า กว้าง 3 ม. ยาว
 6 ม. จ้านวน 1 หลัง พร้อมเท
พื นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.10 ม. มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 416
 ตร.ม. พร้อมปทูางเท้าตัวหนอน 
 แหง่ที่ 2 บริเวณตรงข้ามยุ้งฉาง 
โดยท้าการเทลานพื นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. พื นที่
ไม่น้อยกว่า 416 ตร.ม. พร้อมปู
ทางเท้าตัวหนอน 300 ตร.ม.

1,253,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

14 โครงการขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณหลัง
บา้นนายแสวง)

ท้าการขยายสะพานออก 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 1.20 ม. ยาว 12 ม.
 ใหม้ีพื นที่ผิวจราจรใหม่กว้าง 5 
ม. ความยาว 12 ม. หรือมีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ม.
พร้อมราวสะพานทั ง 2 ฝ่ัง

210,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

11



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

เสริมเหล็ก พร้อมรางวี หมู่ที่ 7 
(บริเวณบา้นผู้ช่วยสุรินทร์ - ศาลา 
SML)

ท้าการขยายไหล่ทางผิวจราจร
ออก 2 ข้าง กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.15 ระยะทางยาว 440 
ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
880 ตร.ม.

554,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าเดิม หมู่ที่ 8 (บริเวณ
หน้าอู่ผู้ใหญ่ด้ารงค์ - หน้าบา้น
คุณนาม ตั งอารมณ์)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
460 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,610 ตร.ม.

1,139,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 8 
(บริเวณบา้นคุณเอนก ถึงบา้นเจง้๊อ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 78 ม. 
มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312
 ตร.ม.พร้อมงานวางท่อระบายน ้า
 ความยาวรวม 78 ม. และบอ่พัก
 จ้านวน 8 บอ่

306,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12



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

เสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้าและบอ่พัก หมู่ที่ 8 (ซอย
 5 บา้นทุ่งตาล)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.10 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 48
 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
148.80 ตร.ม.พร้อมงานวางท่อ
ระบายน ้า ความยาวรวม 48 ม. 
และบอ่พัก จ้านวน 4 บอ่

163,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบา้น
นายช่างเกลียว)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 57
 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
199.50 ตร.ม.

125,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบา้น
นางน้อย เสียงพรหม)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 49
 ม. มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
147 ตร.ม.

92,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบา้น
นายส้มปัน้)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 148 ม.
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
124 ม. รวมพื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 878 ตร.ม.

553,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณ
โรงงานพิศมัย - บา้นนายพูน)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.54 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
228 ม. ขนาดผิวจราจร 3.50 
ม. หนา 0.15 ม. มีพื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 878 ม.

646,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

23 โครงการเทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 10 (บริเวณรอบบอ่บ้าบดั 
หมู่บา้นเอื ออาทร)

เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 32 ม. ความยาว 50 ม. 
หนา 0.10 ม. หกัพื นที่บอ่บ้าบดั
 414 ตร..ม.

571,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

24 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมต่อท่อระบายน ้า
ของแขวงการทาง (บริเวณปาก
ทางเข้าหา้งแมคโคร) หมู่ที่ 11

ท้าการวางท่อระบายน ้า ความ
ยาวรวม 8 ม.พร้อมบอ่พัก 1 บอ่ 
เทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ 1 
ม. หนา 0.15 ระยะทางยาว 8 
ม. มีพื นที่ผิวคอนกรีตหลังท่อไม่
น้อยกว่า 8 ตร.ม.

40,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 
(บริเวณบา้นสร้างมิตร)

อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวัดราชบรีุด้าเนินการ

30,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณซอย
บา้นร่มฟ้า 11 เชื่อมซอยบา้นร่มฟ้า
 13)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางยาว 75 ม. 
ขนาดผิวจราจร 375 ตร.ม.

236,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

พ.ศ. 2563ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562

14



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

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บา้นชิตชัย
นิเวศน์ หมู่ที่ 12 (บริเวณจาก
ทางเข้าด้านถนนเพชรเกษม - 
บา้นเลขที่ 116/18)

ท้าการวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความยาว 425 ม. 
พร้อมบอ่พัก 2 ฝ่ังถนน ความ
ยาวรวม 850 ม. บอ่พัก จ้านวน
 86 บอ่ พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังท่อ กว้าง 1.50 ม. 
หนา 0.15 ระยะทางยาวรวม 
850 ม. โดยมีพื นที่ผิวคอนกรีต
หลังท่อหกัพื นที่บอ่พักไม่น้อยกว่า
 1170.94 ตร.ม.

2,162,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์
เลย์ หมู่ที่ 13 (บริเวณประตูหลัง
โรงเรียนวัดเขาวัง เชื่อมต่อเขต
เทศบาลเมืองราชบรีุ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.8 ม. หนา
 0.05 ม. ระยะทางยาว 279 ม.
 มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,339.20 ตร.ม.

513,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (บริเวณรอบ
เขาวังต่อจากโครงการเดิม)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.5 ม. หนา
 0.15 ม. ระยะทางยาว 225 ม.
 มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,012.50 ตร.ม.

637,000 อบต.เจดีย์หกั กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (บริเวณร้าน ช.รุ่งโรจน์ 
ตั งแต่ถนนสายหว้ยไผ่ - น ้าพุ ถึง
บา้นนางสาคร)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,950
 ม. รวมพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 11,700 ตร.ม.

5,308,000 ม.10 ต.
เจดีย์หกั อ.
เมืองราชบรีุ 

จ.ราชบรีุ

กองช่าง อบจ.
ราชบรีุ

รวม 30 20,339,000

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ

จดัฝึกอบรมหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงใหก้บัประชาชน
ในต้าบลเจดีย์หกั จ้านวน 100 
คน

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานพัฒนาชุมชน

รวม 1 100,000

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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

แนวคิดเศรษฐกจิพอพียงตามแนว
พระราชด้าริ

นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื นที่
ศึกษาดูงานประมาณ 150 คน

100,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

รวม 1 100,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง
     2.2 แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่และ
เทศกลาสงกรานต์

ตั งจดุตรวจร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการอื่น ในการอา้นวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนในการ
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 
จ้านวน 7 วัน จ้านวน 100 คน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานปอ้งกนั

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือน
ต้าบลเจดีย์หกั

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ระเบยีบและการปฏิบติัหน้าที่
ของสมาชิก อปพร. จ้านวน 60 
คน

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานปอ้งกนั

3 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน

เพือ่เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในต้าบลเพือ่
ความปลอดภัยของชุมชน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานปอ้งกนั

4 โครงการฝึกซ้อมแผนเพือ่เพิม่
ศักยภาพบคุลากรในงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย จ้านวน 70 คน

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานปอ้งกนั

รวม 4 300,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
     4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการกจิกรรมสภาเด็กและ

เยาวชนต้าบลเจดีย์หกั
เด็กเยาวชนในเขตพื นที่ต้าบล
เจดีย์หกัและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 จ้านวน 100 คน

70,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

2 โครงการเพิม่ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

จดัอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
ใหก้บัครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร
ของส่วนการศึกษาฯ จ้านวน 9 คน

70,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

3 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 2 ศูนย์ 
เข้าร่วมประชุม

10,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย นักเรียนที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ สังกดั อบต.เจดีย์หกั เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะฯ

12,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ใหก้บัเด็ก
นักเรียนภายในต้าบลเจดีย์หกั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 2 
ศูนย์ และเด็กอนุบาล ถึงชั น ป.6
 ต้าบลเจดีย์หกั ประมาณ 600 
คน ได้รับอาหารเสริม (นม)

1,500,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

6 อดุหนุนค่าอาหารกลางวันใหก้บั
โรงเรียนสังกดัส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง

2,300,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
     4.3 แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

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

การศึกษาตามอธัยาศัยของเยาวชน
ต้าบลเจดีย์หกั

นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน
เขตต้าบลเจดีย์หกั จ้านวน 100 
คน เข้าร่วมฝึกอบรม

150,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

8 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เด็กในต้าบลเจดีย์หกั จ้านวน 13
 หมู่บา้น ร่วมกจิกรรมในงานวัน
เด็ก

100,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

9 โครงการค่ายพุทธบตุร เด็ก เยาวชนและนักเรียนในต้าบล
 จ้านวน 120 คน เข้าร่วมอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

150,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

10 โครงการเยาวชนวัยใส หา่งไกลยา
เสพติด

เด็กและเยาวชนในเขตพื นที่ต้าบล
เจดีย์หกั จ้านวน 100 คน เข้า
รับการฝึกอบรม

100,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

11 โครงการเยาวชนนักอนุรักษ์ นักเรียนในต้าบล จ้านวน 90 คน
 เข้าร่วมอบรมสร้างจติส้านึก

100,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

12 โครงการอดุหนุนโรงเรียนในเขต
ต้าบลเจดีย์หกัตามโครงการดูแล
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
สติปญัญา อารมณ์ สังคม และการ
ส่ือสารและการเรียนรู้

โรงเรียนวัดหว้ยหมู จ้านวน 2 
อตัรา โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 
จ้านวน 1 อตัรา

324,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้าบลเจดีย์หกั ทั ง 3 ศูนย์ 
จ้านวน 120 คน

1,254,150 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

รวม 13 6,140,150

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการรณรงค์การปอ้งกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน

เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เพือ่ลด
อตัราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออก
ทุกกลุ่มอายุ

400,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

รณรงค์สร้างความเข้มแข็งการ
ปอ้งกนัการติดเชื อโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
ชุมชน โรงเรียน และการศึกษา
นอกระบบฯ

20,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้

ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนัขบา้
ใหแ้กสุ่นัขและแมวหรือสัตว์
ควบคุมอย่างต่อเนื่องและให้
ความรู้แกป่ระชาชนเร่ืองโรค   
พิษสุนัขบา้

190,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสุนัข 
แมว และขึ นทะเบยีนสุนัขแมว

ออกส้ารวจข้อมูลจ้านวนสุนัข 
แมว เพือ่ใช้เปน็ฐานข้อมูลในการ
ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังการเกดิ
โรคพิษสุนัขบา้

30,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

     4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมการออกกา้ลังกาย

เพือ่สุขภาพในชุมชน
ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื นที่
ต้าบลเจดีย์หกัมีการออกกา้ลัง
กายสม่้าเสมอและใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

100,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บา้น (อสม.) และศึกษาดูงาน

จดัอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้แก ่อสม. คณะผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ และเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขฯ

400,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการอาหารปลอดภัย ใหค้วามรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
แกผู้่ประกอบการร้านจ้าหน่าย
อาหาร และตลาด เพือ่ตรวจ
รับรองมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารระดับท้องถิ่น

30,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการทบทวนข้อบญัญัติท้องถิ่น
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2563 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม

จดัอบรมเพือ่ใหห้น่วยงาน องค์กร
 และประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบญัญัติ 
ข้อบงัคับต้าบลฯ ที่เปน็ประโยชน์
ต่อประชาชน

10,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

รวม 8 1,180,000

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่

ผู้สูงอายุ
จดัอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 70 คน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง
ยุติความรุนแรงในครอบครัว

จดัอบรมใหค้วามรู้และกจิกรรม
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 
70 คน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

จดัอบรมใหค้วามรู้และกจิกรรม
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 
240 คน

250,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

4 โครงการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง

จดัอบรมใหค้วามรู้และกจิกรรม
กลุ่ม

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

5 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ปญัญาผู้สูงอายุ

จดัอบรมใหค้วามรู้และจดั
กจิกรรมกลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ้านวน 80 คน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

6 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เจดีย์หกั

จดัตั งศูนย์เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ตามอา้นาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด

     4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพสตรีต้าบลเจดีย์หกั
จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดู
งานใหแ้กก่ลุ่มสตรี ต้าบลเจดีย์หกั
 จ้านวน 150 คน

400,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

8 โครงการเพิม่ศักยภาพชุมชนลด
รายจา่ย

เสริมสร้างการเรียนรู้ใหก้บั
ประชาชนในต้าบลเจดีย์หกัใน
การลดรายจา่ยเพิม่รายได้

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

9 โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ
ระยะสั นแกป่ระชาชนต้าบลเจดีย์หกั

จดักจิกรรมใหค้วามรู้ในการฝึก
ทักษะด้านอาชีพใหแ้กป่ระชาชน
ที่สนใจ จ้านวน 100 คน

100,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP

กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
กลุ่มวิสาหกจิ และประชาชนที่
สนใจ จ้านวน 50 คน

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

11 โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น

จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองภูมิปญัญา
แกเ่ด็ก และประชาชนทั่วไป 
จ้านวน 60 คน

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

12 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อา้เภอ
เมืองราชบรีุ

สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อา้เภอเมือง
ราชบรีุ

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั ต่อต้าน

และหา่งไกลยาเสพติด
จดักจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนัต่อต้าน
ใหห้า่งไกลจากยาเสพติดใหก้บัเด็ก
 เยาวชน ผู้น้าชุมชน ประชาชน
ทั่วไป ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกป ี
จ้านวน 200 คน

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

14 โครงการส่งเสริมการบ้าบดัฟืน้ฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรม
อาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการบ้าบดั

จดักจิกรรมเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

50,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานปอ้งกนั

15 โครงการส่งเสริมการจดัท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จดัอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 
ผู้น้าชุมชน สมาชิกสภาฯ 
เกี่ยวกบัการจดัท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานวิเคราะห์

16 โครงการ อบต.พบประชาชน จดักจิกรรมลงพื นที่เพือ่อา้นวย
ความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนใน
ต้าบลเจดีย์หกั

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    
งานวิเคราะห์

รวม 16 1,420,000

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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"ท่องเที่ยวราชบรีุของดี

เมืองโอง่" อา้เภอเมืองราชบรีุ 
จงัหวัดราชบรีุ อดุหนุนใหแ้กท่ี่ท้า
การปกครองอา้เภอเมืองราชบรีุ

อดุหนุนโครงการ"ท่องเที่ยว
ราชบรีุ ของดีเมืองโอง่"ใหแ้กท่ี่ท้า
การปกครองอา้เภอเมืองราชบรีุ

20,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

2 โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษา

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมถวาย
เทียน แหเ่ทียนฯ จ้านวน 4 วัด 
จ้านวน 300 คน

1,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

3 โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

ประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม
กจิกรรมประมาณ 500 คน

150,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

4 โครงการจดังานนมัสการองค์พระ
ธาตุเจดีย์ (เจดีย์หกั)

ประชาชนในเขตพื นที่ร่วม
กจิกรรมนมัสการองค์เจดีย์ 
ประมาณ 200 คน

30,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

5 โครงการเปตองผู้สูงวัยร่วมใจสร้าง
สุขภาพ

จดัการแข่งขันกฬีาเปตองใหก้บั
ผู้สูงอายุในต้าบลเจดีย์หกั จ้านวน
 150 คน

30,000 อบต.เจดีย์หกั กองการศึกษาฯ

รวม 5 231,000

     4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
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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 โครงการสงเคราะหเ์ด็กกา้พร้า ผู้

พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
ลงพื นที่ตรวจเย่ียมบา้นผู้ประสบ
ปญัหาและด้าเนินการช่วยเหลือใน
เบื องต้น

3,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้พิการ จดัอบรมใหค้วามรู้และกจิกรรม
กลุ่ม

20,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานพัฒนาชุมชน

รวม 2 23,000

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 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพ

ผู้สูงอายุในต้าบลเจดีย์หกั
จา่ยเบี ยยังชีพใหก้บัผู้สูงอายุ 
จ้านวน 2,930 คน

21,876,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานสวัสดิการ

2 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้
พิการในต้าบลเจดีย์หกั

จา่ยเบี ยยังชีพใหก้บัผู้พิการ 
จ้านวน 510 คน

5,000,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานสวัสดิการ

3 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

จา่ยเบี ยยังชีพใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์ 
จ้านวน 20 คน

120,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด     
งานสวัสดิการ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุนหลักประกนัสุขภาพต้าบล
เจดีย์หกั

ดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่ม
อายุ

460,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด    

รวม 4 27,456,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
     4.8 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
     4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการรณรงค์และอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 50,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้น้าชุมชน
 ประชาชนฯ จดักจิกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชน โรงเรียน

50,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการลดรับ ลดให ้ลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟม

รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
ในชุมชน จ้านวน 13 หมู่บา้น

10,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการบ้าบดัน ้าเสียในครัวเรือน รณรงค์ใหทุ้กครัวเรือนมีการใช้
จลิุนทรีย์ชีวภาพในการบ้าบดัน ้า
เสีย

10,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ในชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมที่
เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

จดักจิกรรมที่เปน็มิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมและเฝ้าระวังมลภาวะ
ทางอากาศจ้านวน 13 หมู่บา้น

10,000 อบต.เจดีย์หกั กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 130,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพือ่พัฒนาศักยภาพใหแ้ก ่ผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ และผู้น้าชุมชน ใน
การบริหารท้องถิ่น

จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก ่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้น้า
ชุมชน

200,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานบคุคล

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนักงานส่วน
ต้าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง

จดัอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนักงานส่วนต้าบล
 ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง

200,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานบคุคล

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบติังาน

จดัอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแกพ่นักงาน
ส่วนต้าบล ลูกจา้ง และพนักงาน
จา้ง

20,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานบคุคล

4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ยุติธรรมต้าบลเจดีย์หกั (เชิงรุก)

จดัการประชาสัมพันธ์บทบาท 
อา้นาจหน้าที่ และงานบริการ
ต่าง ๆ ในหลายช่องทาง อาทิ ส่ือ
โซเชียลมีเดีย แผ่นผับ และการ
ลงพื นที่ประชาสัมพันธ์

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานนิติกร

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพฒันาบุคลากรท้องถิ่น
     6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการด้าเนินการทางวินัย
เบื องต้น

จดัอบรมเกี่ยวกบัการด้าเนินการ
ทางวินัยแกพ่นักงานส่วนต้าบล 
ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง

20,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานนิติกร

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
บคุลากรของ อปท. เกี่ยวกบัการ
ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540

จดัอบรมเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 แก่
บคุลากรของ อปท.

30,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานธุรการ

7 โครงการ/กจิกรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาลและการจดังานรัฐพิธี 
ราชพิธี ซ่ึงเปน็วันส้าคัญของทาง
ราชการ

สนับสนุนส่งเสริมการจดักจิกรรม
หรือการจดังานต่าง ๆ ตามนโย
บาลของรัฐบาล

200,000 อบต.เจดีย์หกั ส้านักปลัด        
 งานธุรการ

8 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินโดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าจา้งเหมาคนงาน
ทั่วไป จ้านวน 3 อตัรา วัสดุ
ส้านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในการ
ด้าเนินโครงการ

300,000 อบต.เจดีย์หกั กองคลัง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจดัฝึกอบรมเพิม่

ประสิทธิภาพการเบกิจา่ย
งบประมาณ

โครงการจดัฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการเบกิจา่ย
งบประมาณ โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน
 และอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในการ
ด้าเนินโครงการ

50,000 อบต.เจดีย์หกั กองคลัง

10 โครงการความร่วมมือปอ้งกนัการ
ทุจริตในการจดัซื อจดัจา้ง

โครงการความร่วมมือปอ้งกนัการ
ทุจริตในการจดัซื อจดัจา้ง โดยมี
ค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าวัสดุ
เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเปน็
ในการด้าเนินโครงการ

50,000 อบต.เจดีย์หกั กองคลัง

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จดัเกบ็รายได้
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็รายได้ โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน
และอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในการ
ด้าเนินโครงการ

40,000 อบต.เจดีย์หกั กองคลัง

รวม 11 1,140,000

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
      งบประมาณ    

  (บาท)
สถานที่

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก จ ำนวน 1

 ตัว
6,200 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 1
 ตัว

5,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 1
 ตัว

3,500 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

4 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 
จ ำนวน 1 ตู้

7,900 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

5 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสำร แบบใช้
กระดำษธรรมดำ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

18,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

6 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน จ ำนวน 4 เคร่ือง

188,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

7 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบ
ติดผนัง จ ำนวน 1 เคร่ือง

17,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

8 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก จ ำนวน 1
 ตัว

6,800 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

บัญชจี ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถิน่ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเจดยีห์ัก อ ำเภอเมอืงรำชบรุ ีจังหวัดรำชบรุี

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 3

 ตัว
15,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

10 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 4
 ตัว

14,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

11 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำน
เก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน 1 
เคร่ือง

3,200 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

12 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

20,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

13 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2
 ตัว

7,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำ

14 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2
 ตัว

7,000 ศพด. กองกำรศึกษำ

15 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก จ ำนวน 1
 ตัว

4,700 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำ

16 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 1 ตัว 15,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำ

17 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะ-เก้ำอี้กิจกรรมอนุบำล
 จ ำนวน 10 ชุด

54,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

สถำนที่
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

  งบประมำณ   
(บำท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับ

งำนเก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน 1 
เคร่ือง

9,600 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

19 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2
 ตัว

10,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

รวม 19 411,900

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 ครุภัณฑ์พำหนะและ

ขนส่ง
จดัซ้ือสัญญำณไฟฉุกเฉินติดหลังคำ
รถบรรทุกน้ ำ (ไซเรน) จ ำนวน 1 ตัว

22,500 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด    
งำนป้องกันฯ

2 ครุภัณฑ์พำหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือหัวฉีดน้ ำ (รถบรรทุกน้ ำ) 
ชนิดปรับฝอย FOX จ ำนวน 1 ตัว

28,500 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด    
งำนป้องกันฯ

รวม 2 51,000

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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จัดซ้ือตู้ล ำโพงพร้อมแอมป์ขยำย

เสียงในตัว จ ำนวน 1 เคร่ือง
14,000 อบต.เจดีย์หัก กองสำธำรณสุข

รวม 1 14,000

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ประเภทครุภัณฑ์พำหนะและขนส่ง

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 ครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่
จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 เคร่ือง

19,300 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

2 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จ ำนวน 2 ตัว

64,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด         
   งำนป้องกันฯ

3 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 เคร่ือง

19,300 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำ

รวม 3 102,600

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 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จัดซ้ือถังต้มน้ ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ใบ 14,500 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

รวม 1 14,500

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะทำงสแตนเลส

 ยำว 50 เมตร จ ำนวน 2 ตัว
10,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

รวม 1 10,000

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

  งบประมำณ   
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ที่

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

  งบประมำณ   
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ที่ ครุภัณฑ์

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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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 ครุภัณฑ์กีฬำ จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย

กลำงแจ้ง หมู่ที่ 3 จ ำนวน 5 ชุด
156,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

2 ครุภัณฑ์กีฬำ จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง หมู่ที่ 7 จ ำนวน 8 ชุด

195,800 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

รวม 2 351,800

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 
เคร่ือง

34,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน
 2 เคร่ือง

5,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,600 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 3 เคร่ือง

24,000 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

  งบประมำณ   
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7. ประเภทครุภัณฑ์กฬีำ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ

อเนกประสงค์ จ ำนวน 2 เคร่ือง
1,400 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับ
งำนเก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน 1 
เคร่ือง

3,200 อบต.เจดีย์หัก ส ำนักปลัด

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก
ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 
เคร่ือง

22,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จ ำนวน 1 เคร่ือง

17,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 
หน้ำ/นำที) จ ำนวน 3 เคร่ือง

7,800 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,000 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำน
เก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน 1 
เคร่ือง

3,200 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 

800 VA จ ำนวน 3 เคร่ือง
7,500 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ ำนวน 2 เคร่ือง

1,400 อบต.เจดีย์หัก กองคลัง

14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับ
งำนเก็บเอกสำรทั่วไป จ ำนวน 1 
เคร่ือง

9,600 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ ำนวน 3 เคร่ือง

2,100 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน
 2 เคร่ือง

5,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction จ ำนวน 1 เคร่ือง

15,000 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด 
LED จ ำนวน 1 เคร่ือง

8,900 อบต.เจดีย์หัก กองกำรศึกษำฯ

19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ing 
Tank Print) แบบสี จ ำนวน 1 
เคร่ือง

4,300 อบต.เจดีย์หัก กองสำธำรณสุขฯ

20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

17,000 อบต.เจดีย์หัก กองสำธำรณสุขฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

  งบประมำณ   
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน

 2 เคร่ือง
5,000 อบต.เจดีย์หัก กองสำธำรณสุขฯ

22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

30,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 
เคร่ือง

17,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน
 2 เคร่ือง

11,600 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ A3
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

54,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ภำพสี
แบบแนวระนำบขนำก A3 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

70,000 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

700 อบต.เจดีย์หัก กองช่ำง

รวม 27 387,300

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
  งบประมำณ   

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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