
 

 
 
 

แผนด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

ฉบับที่ 1 
 
 
 

 
 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 
อ ำเภอก ำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 



ส่วนที่ ๑ 
 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
บทน า           1 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       1 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       2-3 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

  การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพัฒนาได้นั้นต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด า เนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 2๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ทุ่ม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(๓) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 
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๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้

แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 
๑.๑ บทน า 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
๒.๑ สรุปบัญชโีครงการ/กิจกรรม (ผด. 0๑) 
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการ 
ส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ 
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๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 
 

ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 
 
1. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)       5-8 
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)      9-32 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1 แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1 0.43 90,000 0.02  
 

ส านักงานปลัด 

1.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนนุ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

1 0.43 250,000 0.05 ส านักงานปลัด 

1.3 แผนงานฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกร 

2 0.87 60,000 0.01 ส านักงานปลัด 

รวม 4 1.75 400,000 0.08 - 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตและสังคม 
2.1 แผนงานจัดสวัสดิการให้แก่ผู้
ด้วยโอกาสทางสังคม 

1 0.43 5,000,000 1.11  
 

ส านักงานปลัด 

2.2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.31 400,000 0.08 ส านักงานปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิตและสังคม(ต่อ) 
2.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านกีฬาและนันทนาการ 

4 1.75 1,470,000 0.32  
 

ส านักงานปลัด 

2.4 แผนงานสนับสนุนและป้องกัน
โรคระบาทและก าจัดพาหะน าโรค
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

1 0.43 5,000,000 1.11 ส านักงานปลัด 

2.5 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

2 0.87 600,000 0.13 ส านักงานปลัด, 
กองการศึกษาฯ 

2.6 แผนงานส่งเสริมความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

1 0.43 120,000 0.02 ส านักงานปลัด 

2.7 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 3.07 8,612,200 1.92 ส านักงานปลัด 

รวม 19 8.33 21,202,200 4.73 - 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
จัดระเบียบชุมชนสังคมและควำม
สงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานจัดให้มีระบบคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

118   51.75                                          327,081,400 73.00  
 
 

กองช่าง 

รวม 118 51.75 327,081,400 73.00 - 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรมและสำธำรณสุข 
4.1แผนงานฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

1 0.43 350,000 0.07  
กองการศึกษาฯ 

4.2 แผนงานเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

1 0.43 800,000 0.17 ส านักงานปลัด 

4.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านสาธารณสุข 

14 6.14 1,397,200 0.31 กองสาธารณสุขฯ 

4.4 แผนงานส่งเสริมการศึกษาเพื ่อ
พัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น 

37 16.22 19,069,000 4.25 กองการศึกษาฯ 

รวม 53 18.85 21,616,200 4.82 - 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
บริหำรจัดกำร 
5.1แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ทุกระดับ 

5 2.19 2,800,000 0.62  
 

ส านักงานปลัด 

5.2แผนงานส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการประชาสังคม 

2 0.87 50,000 0.01 ส านักงานปลัด 

5.3แผนงานการพัฒนาสถานที่
ราชการและอุปกรณ์การให้บริการให้
ทันสมัยได้มาตรฐาน 

8 3.50 14,529,700 3.24 ส านักงานปลัด 

5.4แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

11 4.82 52,205,000 11.65 ส านักงานปลัด 

รวม 26 11.40 69,584,700 15.53 - 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ฟื้นฟู 
6.1 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้
สวยงาม 

8 3.50 8,139,500 1.81  
 
 

กองสาธารณสุข 

รวม 8 3.50 8,139,500 1.81 - 
รวมทั้งสิ้น 228 100 448,024,000 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4องค์ก ำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.1 แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ ฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ 90,000 อบต.
ก าแพงแสน 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

1.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนนุสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม
ศักยภาพสตรี 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพสตรี 250,000 อบต.
ก าแพงแสน 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
1.3 แผนงานฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพประชาชนใน           
ต.ก าแพงแสน 

50,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

2 ปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ ส่งเสริมอาชีพประชาชนใน           
ต.ก าแพงแสน 

10,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด 02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
2.1 แผนงำนจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

5,000,000 

 

อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

2.2 แผนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 100,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

2 ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุต าบล
ก าแพงแสน 

ส่ ง เสริ มศั กยภาพผู้ สู งอายุ ต าบล
ก าแพงแสน 

250,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

3 ฝึกอบรม “เตรียมความพร้อมสู่วัย
สูงอาย”ุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 50,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

แบบ ผด 02 
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2.3 แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แข่งขันกีฬาสัมพันธ ์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 150,000 ประชาชนใน                
ต.ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

2 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  8 
,หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

800,000 ประชาชน 
หมู่ 8 

หมู่ที่ 6 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

3 แข่งขันกีฬากลุ่ม 79 คัพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กาย 

20,000 ประชาชนใน                
ต.ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

4 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

500,000 ประชาชน 
หมู่ 5 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผด 02 
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2.4 แผนงำนสนับสนุนและป้องกันโรคระบำดและก ำจัดพำหะน ำโรคต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

5,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 
2.5 แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดกิจกรรมต่อสู่เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมต่อสู่เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

250,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ค่ายเยาวชนคุ้มกันยาเสพติด ค่ายเยาวชนคุ้มกันยาเสพติด 350,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษา 
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2.6 ส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันในครอบครัว 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

120,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

2.7 แผนงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภายในต าบล หมู่ที่ 5
บ้านวังไม้แดง และหมู่ที่  12 
บ้านหน้าเกษตร 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 806,100 หมู่ที่ 5 , 
 หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

2 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภายในต าบล 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

5,000,000 ประชาชน             
หมู่ที่ 2,4-

12 

กองช่าง             

3 ติดตั้ งกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด 
CCTV จ านวน  6 ชุ ด   พร้ อม
ติดตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังไม้แดง 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

500,000 ประชาชน             
หมู่ที5่ 

กองช่าง             

4 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

500,000 ประชาชน             
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

แบบ ผด 02 



5 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  
หมู่ที่ 11 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

500,000 ประชาชน             
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  
สายแสนเพ็ญวี  

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

500,000 ประชาชน
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง             

7 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
หมู่ที่  5 บ้านวังไม้แดง และหมู่ที่ 
12  

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

806,100 ประชาชน
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง             
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหล่งน้ ำ 
1.1 แผนงำนจัดให้มีระบบคมนำคมสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 5 ม. 
ยาว 614 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า Øขนาด 0.60ม.สายรางไม้ตาย 
1 หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

3,000,000 สายรางไม้
ตาย 1 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 ม. ยาว165 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า  Ø ขนาด0.60 ม.
สายรางไม้ตาย 4 หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

850,000 สายรางไม้
ตาย 4 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

3 ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ถนนลาดยาง
ภายในต าบล  
หมู่ที ่2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

2,000,000 หมู่ที่ 
2,4,5,6,
7,8,9,10
,11,12 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 
259 ม. สายทุ่งอีเทศ 4 
(หอวรวลัญช)์ หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

2,100,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

5 ปรับปรุงหอถังประปาเป็นขนาด 
30 ลบ.ม.(ป้าบุญ) หมู่ที่ 5 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,300,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม.กว้าง 5 ม. 
ยาว 358 ม.   สายทุ่งอีเทศ 2 หมู่
ที่ 4 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,300,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม.กว้าง 6 ม. 
ยาว 260 ม.  สายทุ่งอีเทศ 4 หมูท่ี่ 
4 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

800,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

8 วางท่อระบายน้ า                       
สายทุ่งอีเทศ 5  Ø ขนาด 1.00 ม. 
ระยะทาง 50 ม. หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

250,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

9 ขุดลอกคลองพร้อมวัชพืช 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

600,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

10 วางท่อระบายน้ า Ø ขนาด0.60 ม. 
ระยะทาง 669 ม. สายทองค าดี 2
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

1,720,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรตี 
หนา 0.05 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 
225 ม. สายทุ่งสมบัติ 5 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

480,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

12 ก่อสร้างหอถังประปา พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลและท่อเมนต์ประปา      
ขนาด 30 ลบ.ม.หมู่ที่ 9 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,700,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ขุดลอกคลองพร้อมวัชพืช 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

600,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

14 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ  
ขนาด 30 ลบ.ม (นายพล       
เอ่ียมสะอาด)  หมู่ที่ 5 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและ
ภัยแล้ง 

500,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง 4 ม. 
ยาว 310 ม.  สายคลองเต่าห้อย 
หมู่ที่ 5  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของประชาชน 

1,200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

16 วางท่อระบายน้ า Ø ขนาด 0.60 ม.    
ระยะทาง 1,575 ม.  สายทองค าดี 
3หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อต.ดอนข่อย 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

4,030,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

17 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นสถานที่ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

800,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต สายทุ่งสมบัติ 6  
หมู่ที่ 6 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 1,000,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

19 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 5 
ม. ยาว 218 ม. สายทุ่งสมบัติ 7 
หมู่ที่ 6 (โรงอาหาร) 

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

500,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด 02 



-18- 

 

 

 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 วางท่อระบายน้ า Ø   ขนาด 1.00 
ม.สายลุงสวิง หมู่ที่ 7  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

700,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

21 ซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 5 ม.ยาว 100 ม. สายโคบาล  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

250,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

22 วางท่อระบายน้ า คศล. Ø ขนาด 
1.00 ม.  ยาว 85 ม. พร้อมบ่อพัก 
สายหน้าวดัทุ่งกระพังโหม  หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

600,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  หนา 0.05 ม. กว้าง 4 
ม. ยาว 1,033 ม. สายทุ่งกระพัง
โหม4-จันทรุเบกษา หมู่ที่ 8 

ปรับปรุงถนนเพื่อให้สัญจรไปมา  2,000,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

24 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สาย
ผู้ใหญ่จรัญ พ่ึงนุสนธิ์ จ านวน 4 จดุ                      
สายบุญรอด 2 จุด หมู่ที่ 7 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ต อ น ก ล า ง คื น แ ล ะ ล ด ปั ญ ห า
อาชญากรรม 

21,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

25 ก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟลัท์ติก   
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 5 ม. 
ยาว 401 ม.สายเลียบคลองทุ่ง
ขี้อ้าย หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,400,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 
480 ม. สายสระหงส์ทอง  หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,350,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

27 ขุดลอกคลองและวัชพืช 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

600,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

28 ก่อสร้างประตูน้ า หลังวัดทุ่งกระพงั
โหม หมู่ที่ 8 

ควบคุมระดับน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

29 วางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 3,417 ม. หมู่ที่ 9 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่ว 

320,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  หนา 0.05 ม. กว้าง 5 
ม. ยาว 284 ม. พร้อมวางท่อคอน
เวิร์ส 2x2 ม.  สาย ผญ.พรรณ-ี
อ.กรึก  หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

6,800,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

31 ก่อสร้างวงเวียนปฎิมากรรมรูปโลโก้ 
อบต.ก าแพงแสน แยกต้นกร่าง  
หมู่ที่ 9 (ฝั่งซ้าย) 

เพ่ือจัดระเบียบการจราจร 500,000 
 

หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว  
906 ม.สายคลองลาดเต่าด า  
หมู่ที่  10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

3,400,000 หมู่ที่  10 กองช่าง             

33 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม.  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 
 220 ม. ช่วงที่ 2กว้าง 4 ม. ยาว 
288 ม. สายท่าสารบางปลา-
ประตูน้ า หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,110,000 หมู่ที่  10 กองช่าง             

34 ก่อสร้างถนน Overlay หนา 
0.05 ม.กว้าง 5 ม. ยาว  
700 ม.สายประตูน้ า หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,100,000 หมู่ที่  10 กองช่าง             

35 ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 10  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

200,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

36 ก่อสร้างหอถังประปา   ขนาด 30 
ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อ (ศาลา
ประชาคม) หมู่ที่ 10 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,700,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

37 ขุดลอกคลองพร้อมวัชพืช 
หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

600,000 หมู่ที่ 5,  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

38 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 11จ านวน 15 จุด 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตอน
กลางคืนและลดปญัหาอาชญากรรม 

52,500 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

500,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

40 วางท่อระบายน้ าØขนาด0.60 ม. 
ระยะทาง 685 ม.สายประตูน้ า    
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

1,800,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

41 วางท่อเมนต์ประปาภายใน
หมู่บ้าน ระยะทาง 4,588 ม.  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่ว 

460,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

42 วางท่อระบายน้ าØขนาด0.60 ม.
ระยะทาง 525 ม.สายโสภณ-
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

1,900,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

43 ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5 ม. 
ยาว 497 ม.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า สายคลองท่าสาร หมู่ที่10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

3,000,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

44 ติดตั้งไฟฟา้สาธารณะคลองลาด
เต่าด า หมู่ที่ 10จ านวน 70 จุด 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ต อ น ก ล า ง คื น แ ล ะ ล ด ปั ญ ห า
อาชญากรรม 

300,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม.ยาว 
452 ม. สายเลียบคลองลาดเต่า
ด า-ประตูน้ า หมู่ที่ 10 (ฝั่งขวา) 

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

5,500,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

46 ขุดลอกคลองพร้อมวัชพืช 
หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

600,000 หมู่ที่ 5 , 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 วางท่อระบายน้ า คสล. Ø ขนาด 
0.80 ม. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
ระยะทาง 695 ม. สายเอกชัย 1  
(ป้าโชยสะพานหมู่ที่ 5)   
หมู่ที่ 12 

เพ่ือระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นาและสวน 

2,600,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

48 ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต ยาว  
370 ม. หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง 

550,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

49 ก่อสร้างวงเวียนปฏิมากรรมสี่แยกป้า
โชย หมู่ท่ี 12 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 500,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก 
หนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม. ยาว 
134 ม. สายปั๋งกู้ หมู่ที่ 5  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

4,400,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

51 วางท่อเมนต์ประปา โดยใช้ท่อ PE100 
PN10 (982-2556) ขนาด Ø2 น้ิว 
ยาว 2,500 ม. พร้อมขุดกลบหลังท่อ 
หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งกระพังโหม และหมู่ท่ี 
11 บ้านทุ่งเจริญทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

489,200 หมู่ที่ 8 , 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

52 วางท่อเมนต์ประปา โดยใช้ท่อ 
PE100 PN10 (982-2556) 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 2500 ม.      
หมู่ที่ 10 บ้านหลังโรงน้ าแข็ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

489,200 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

53 วางท่อเม็นต์ประปา โดยใช้) PE100 
PN10 (982-2556) ยาว    
2500 ม. หมู่ที ่5 บ้านวังไม้แดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

489,200 หมู่ที่ 5 , 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

แบบ ผด 02 



และหมู่ที่ 12 บ้านเกษตร 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 วางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 8,629 ม. หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 850,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

55 ขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

500,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

56 ขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 4,720 ม. หมู่ที่ 11 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1,000,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

57 วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 ม.
ระยะทาง 298 ม. สายทุ่งเจรญิ  
ทอง 6(ลุงโสภี) หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บา้น ไร ่นา 
และสวน 

650,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

58 ก่อสร้างประตูน้ า คลองต้นโพธิ์    
หมู่ที่ 11 

เพื่อควบคุมปริมาณน้ าท่ีใช้ใน
การเกษตร 

250,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

59 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี 
หนา 0.05 ม.  กว้าง 6 ม. ยาว 
605 ม. สายทุ่งเจรญิทอง 7  
(เจบีเอฟ) หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

2,000,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

60 วางท่อระบายน้ า Ø  ขนาด0.60 ม.  
ระยะทาง316 ม. สายตมีีด        
หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

850,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

61 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินหมู่ที่ 11 (พี่
ชัยวัฒน์) 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและภัย
แล้ง 

500,000 หมู่ที่ 11  กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 12 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดประชุม 200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

63 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ  หมู่ที่ 4 เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและ
ภัยแล้ง 

500,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

64 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. สายเอกชัย 3  
หมู่ที่ 12   

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

600,000 หมู่ที่ 12   กองช่าง             

65 วางท่อระบายน้ า Ø ขนาด 
0.60 ม. ระยะทาง 147 ม. สาย
ป้าตุ๊ หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

400,000 หมู่ที่ 12   กองช่าง             

66 ก่อสร้างผนังกันดิน (อบต. เก่า) 
ขนาด  30  ลบ .ม  ระยะทา ง 
1,125 ม. หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 14,500,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

67 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
สายศรีมงคล ช่วงที่ 2 สายเลียบ
คลองเจรญิสุข                        
ระยะทาง 1,191 ม.  จ านวน 30 
ต้น หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางตอนกลางคืนและลด
ปัญหาอาชญากรรม 

650,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

68 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ขนาด 
Ø 1.00  ม. พร้อมถมดินและลงหิน
คลุกบดอัดแน่น ระยะทาง 8 ม. 
สายเอกชัย 2 หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน  
ไร่ นา และสวน 

350,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 5 ม.ยาว 
212 ม. สายทุ่งเจริญทอง 2  
หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,200,000 หมู่ที่ 11  กองช่าง             

70 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  หนา 0.05 ม. กว้าง 5 
ม. ยาว610 ม. สายทุ่งเจริญทอง 4 
(ผู้พัน-ผช.เตือน) หมู่ที1่1  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไป  มาของประชาชน 

1,987,000 หมู่ที1่1 กองช่าง             

71 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน แบบถังไฟ
เบอร์กล๊าสทรงแคปซลู ขนาด     
30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8       
(บ้านนายหลุย) บ้านทุ่งกระพังโหม 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและภัย
แล้ง 

480,800 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

72 วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ยาว 250 ม. 
ถนนสายจันทรุเบกษา-ทุ่งกระพัง
โหม 4 (บ้านน้าเปี๊ยก) หมู่ที่ 8 บ้าน
ทุ่งกระพังโหม 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

499,600 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

73 เจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อม
ซัมเมอร์สและวางท่อเมนต์ประปา 
ระยะทาง 100 ม. หมู่ที่ 12 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

550,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 

 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ระยะทาง 
2,300 ม.ถนนจันทรุเบกษา   
หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนและลดปัญหา
อาชญากรรม 

7,000,000 หมู่ที่ 8, 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

75 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 
บริเวณสะพานคลองประปา  
หมู่ที่ 11  

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนและลดปัญหา
อาชญากรรม 

60,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

76 ก่อสร้างถนน Overlay หนา 
0.05 ม. กว้าง 5 ม.ยาว 699 ม.
สายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนเดนิทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิง่ขึ้น 

5,500,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

77 วางท่อระบายน้ าขนาดØ0.40 ม. 
ระยะทาง 46 ม.สายศรีมงคล 1 
บ้านจิ้น หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

90,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

78 ก่อสร้างหอถังประปา  
ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อ  
(ส.อบต.อานนท์)หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,700,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.05 ม. กว้าง 6 ม.  
ยาว 203 ม. สายละอองศรี  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

1,000,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

80 ขยายถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 6 ม. 
ยาว 315 ม. ขนาด 0.06 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าสายฟิชช่ิง
ปาร์ค-ป้าโชย พร้อมก่อสร้างวงเวยีน         
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

1,100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า หนา          
0.15 ม.กว้าง 6 ม.ยาว 154 ม. 
สายทิวไผ่โหม หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป  มาของประชาชน 

1,400,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

82 วางท่อเมนต์ประปาภายในต าบล 
ระยะทาง 39,500 ม. 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,800,000 - กองช่าง             

83 ก่อสร้างผนังกันดิน บริ เวณร้อย
พฤกษา  ระยะทาง 1,000 ม .    
หมู่ที่ 12 

เพื่อลดการพังทลายของดิน 50,000,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

84 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างหรือ   โซล่า
เซลล์หรือเสาไฟฟ้าแบบปฏิมากรรม
ภายในต าบล 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตอน
กลางคืนและลดปัญหาอาชญากรรม 

1,000,000 - กองช่าง             

85 ก่อสร้างยูเทินใตส้ะพาน หน้า อบต.
ก าแพงแสน 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง 

3,000,000 - กองช่าง             

86 ขุดลอกคลองภายในต าบล  หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10,11,12 

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 8,000,000 หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9

,10,11, 
12 

กองช่าง             

87 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อบ าบัดน้ าทิ้งจากหอพักและ
บ้านพักอาศัย 

30,000,000 หมู่ที่ 9,12 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

88 ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 6 ต้น (ลุง
เฉียว) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

150,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

89 ปรับปรุงรั้วโรงเรยีนอนุบาล  
อบต.ก าแพงแสน 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย 2,000,000 
  

โรงเรียน
อนุบาล  
อบต.

ก าแพงแสน 

กองช่าง             

90 ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล 
อบต.ก าแพงแสน 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรม
ต่างๆ 

3,000,000 โรงเรียน
อนุบาล  
อบต.

ก าแพงแสน 

กองช่าง             

91 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก หมู่ที่ 4 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีน้ า ใช้ อย่ า ง
เพียงพอและทั่ว 

5,500,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

92 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 279 ม. ถนนสายทุ่งสมบตัิ 
(ช่วง 2) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

450,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

93 วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. 
และบ่อพักส าเร็จรูป ยาว 283 ม. 
ถนนสายทองค าดี 1. (ช่วง 2 บ้าน
ประธานจุ)๊ หมู่ที่ 5 บ้านวังไม้แดง 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

806,700 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 
 

 
 
 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

94 วางท่อระบายน้ า คสล.Ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ยาว 174 ม. 
ถนนสายทองค าดี 2 ซอย 2 (หลัง
ทุ่งเกวียน) หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

497,300 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. จ านวน 3 ช่วง (ช่วง
ที่ 1) กว้าง  2.50 ม. ยาว 38 ม. 
(ช่วง 2) กว้าง 3.50 ม. ยาว 26 ม. 
(ช่วง 3) กว้าง 3.50 ม. ยาว 23 ม. 
ถนนสายสระหงส์ทอง ซอย 2,3,4 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

407,700 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

96 วางท่อเมนต์ประปา โดยใช้ท่อ 
PE100 PN10 (982-2556) 
ขนาด Ø2 นิ้ว ยาว 2500 ม.      
หมู่ที่ 10 บ้านหลังโรงน้ าแข็ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

489,200 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

97 วางท่อเม็นต์ประปา โดยใช้) PE100 
PN10 (982-2556) ยาว 2500 
ม. หมู่ที5่ บ้านวังไม้แดง และหมูท่ี่ 
12 บ้านเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

489,200 หมู่ที่ 5 , 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

98 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน แบบถังไฟ
เบอร์กล๊าสทรงแคปซลู ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร     
หมู่ที่ 11 (หอถัง คสล. เฮยีตี๋) 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและภัย
แล้ง 

480,800 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา    
0.15 ม. กว้าง 8 ม. ยาว 270 ม.  
สายศรีมงคล ซอย 2 (โก้เก้ว) 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

1,512,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

100 ขุดเจาะบ่อบาดาล (ยายแร่)  
หมู่ที่ 12 บ้านหน้าเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค  
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

1,170,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. 
กว้าง 3 ม. ยาว 38.50 ม. สาย
นายฉลวย สระหงส์ทอง 2 หมู่ที่ 8  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

60,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 
ม. กว้าง 4 ม. ยาว25.50 ม. สาย
นายพันธ์  สระหงส์ทอง 3 หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

150,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 23.50 ม. สาย
นายพราน สระหงส์ทอง 4  หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

104 วางท่อระบายน้ า ขนาดØ 0.40 ม. 
ระยะทาง 704 ม. สายร้านน้ าแข็ง 
หมู่ที่ 8 ลุงเปียก 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

1,320,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

105 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต 
หนา 0.05 ม.  กว้าง 5 ม. ยาว 
225 ม. สายทุ่งสมบัติ 8หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

500,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 
188 ม.สายทุ่งสมบัติ 9หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

500,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

107 วางท่อระบายน้ า คสล.  กว้าง0.40 
ม. ยาว 176 ม. พร้อมปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย
ทองค าดี 2 ซอย 2 (หลังทุ่งเกวียน) 
หมู่ที่ 5  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ 
นา และสวน 

700,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

108 วางท่อระบายน้ า ขนาดØ 0.60 ม. 
ระยะทาง 141 ม. แยกดอนเตาอฐิ- 
บ้านผู้ใหญ่เฮงลิ้ว หมู่ที่ 8  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บา้น ไร ่นา 
และสวน 

400,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

109 วางท่อระบายน้ าขนาดØ 0.40 ม. 
ระยะทาง 266 ม. สายทองค าดี 1 
หมู่ที่ 5  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังหมู่บ้าน ไร่ นา 
และสวน 

700,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 3.70 ม. ยาว 
110 ม. สายทองค าดี 2 ซอย 2 
(หลังทุ่งเกวียน) หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

750,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กว้าง 7 ม. ยาว 
227 ม. สายสุขเกษม (บ้านจัดสรร) 
หมู่ที่ 5 พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 
0.60 ม.  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

1,850,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

112 วางท่อเมนต์ประปา แบบ PE 
ระยะทาง 4,700 ม.  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่ว 

1,300,000 - กองช่าง             
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. ผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว 56 ม. ณ ถนนสายจันทา  
หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

150,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5×6 ม. ช่วงที2่ 
4×152 ม. ถนนสายทุ่งเจริญทอง 
11 (ต้นแจง) 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

470,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

115 ก่อสร้างผนังกันดินสูง 4 ม. ยาว 
1,948 ม. เชื่อมต่อทุ่งเกวียน-
บ้านผู้ใหญ่พล ฟิชชิ่งปาร์ค 

เพ่ือลดปัญหาการพังทลายของ
ดิน 

78,000,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

116 ถังเก็บน้ าใต้ดิน หมู่ที่ 12      
(พ่ีฟ้า) 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและ
ภัยแล้ง 

3,000,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

117 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน คสล. ขนาด 
100 ลบ.ม. (เจบีเอฟ) หมู่ที่ 11 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและภัย
แล้ง 

800,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

118 ก่อสร้างหอถังประปาแบบเหล็ก 
ขนาด 50 ลบ.ม. สูง 20 ม.(พ่ี
ฟ้า)หมู่ที่ 12 

เพื่อส ารองน้ าของระบบประปาและ
ภัยแล้ง 

3,000,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรมและสำธำรณสุข 

4.1 แผนงำนฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมสืบทอด 
อนุรักประเพณีไทยและวัน
ส าคัญต่างๆ 

350,000 พนักงาน,ผู้น า
ชุมชน

,ประชาชน 

ส านักปลัด             

4.2  แผนงำนเพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ระบบกระจายข่าวไร้สาย ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้
สาย 

800,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
ช่าง 

            

 
4.3  แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาศักยภาพ อสม. พัฒนาศักยภาพ อสม. 80,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 หมู่บ้านไอโอดีน หมู่บ้านไอโอดีน 40,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

50,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

80,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

5 ประชาชนมีสุขพ้นภยัโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

ประชาชนมีสุขพ้นภยั
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

100,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

6 สตรไีทยร่วมใจตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

สตรไีทยร่วมใจตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก 

10,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

7 ดูแลส่งเสรมิป้องกันโรคในชุมชน ดูแลส่งเสรมิป้องกันโรคใน
ชุมชน 

35,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 2 
เครื่อง 

เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

44,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

9 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
200 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิล้แคบ็) 

เพื่อใช้ในการขนส่งใน
ปริมาณที่มากและรวดเร็ว 

870,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

10 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว เพื่อรักษาความเย็นของน้ า
ดื่มในการบริการประชาชน 

9,400 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

11 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 2 
เครื่อง 

เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

22,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)จ านวน 2 เครื่อง 

เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

4,300 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 2 เครื่อง 

เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง
ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิด
ปัญหาไฟดับ ไฟตก 

2,500 อบต. 
ก าแพงแสน 

กอง 
สาธารณสุข 

            

14 ติดตั้งเสียงตามสาย เพื่ อ ใ ช้ขยายเสียงในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

50,000 อบต. 
ก าแพงแสน 

ส านักปลัด             
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4.4 แผนงำนส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพของคนในท้องถิ่น 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แข่งขันกีฬาสี ร .ร.อนุบาลและ
ศพด. 

เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะและมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 

80,000 เด็กนักเรียน กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ปรับปรุงสนามกีฬา ร.ร.อนุบาล เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรม 

3,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่อง
เล่นสนาม ร.ร.อนุบาล 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
กล้ามเนื้อใหญ่ 

3,000,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

4 ก่อสร้างสระว่ายน้ าระบบเกลือ 
ขนาด5.00×10.00 ม. และสระ
เด็ก ขนาด 2.00×4.00 ม. 
โรงเรียนอนุบาล อบต.ก าแพงแสน  
หมู่ที่ 9 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
กล้ามเนื้อและสุขภาพ 

3,500,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

5 ติดตั้ งราวสแตนเลสกั้นกันตก
ภายในอาคาร 

ป้องกันอันตรายจากการ
เดินพลัดตก 

150,000 
 

ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

6 จัดซื้อแผ่นยางปูพื้นทางเดินภายใน
อาคารเรียน 

เพื่อป้องกันการกระแทก
ลื่นล้ม 

150,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

7 จัดซื้อหญ้าเทียมปูภายในอาคาร
เรียน 

เพื่อรองรับการกระแทก
จากการท ากิจกรรม 

50,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

8 
 

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 
ร.ร.อนุบาล/ศพด. 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการวาง
รองเท้า 

30,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้เขียนประกอบการ
เรียน 

80,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

10 จัดซื้อจัดจ้างสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในห้องสมุด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนรู้ 

100,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

11 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน ท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ 

250,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

12 อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด./อนุบาล 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

1,800,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13 ต่อเติมอาคาร ศพด./อนุบาล เด็กมีสถานที่เรียนใกล้บา้น 2,000,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล 

ส่งเสริมการศึกษาแก่
นักเรียน 

75,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

15 พัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก
ในการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้ดูแลเด็ก 

50,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

16 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 52,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

17 ส่งเสริมภาษาต่างประเทศส าหรับ
เด็กอนุบาล 

ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 330,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

18 ส่งเสริมอัจฉริยะด้วยสมาร์ทเบรน 
จินตคณิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 300,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 ป้องกันเด็กจมน้ า เพื่อความปลอดภัยจากน้ า 30,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

20 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(ราย
หัว)ร.ร.อนุบาล/ศพด. 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

320,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

21 ติดตั้งมุ้งลวด ร.ร.อนุบาล/ศพด. เพื่อป้องกันยุงและแมลง
ต่างๆ 

200,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

22 ติดตั้งผ้ามา่น ร.ร.อนุบาล/ศพด. เพื่อลดแสงแดดและความ
ร้อนภายในห้องเรียน 

100,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

23 จัดท าเสาธงพร้อมฐาน  
ร.ร.อนุบาล 

เพื่อความพร้อมในการเข้า
แถวเคารพธงชาติ 

200,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

24 ปูแผ่นยางพาราบริเวณสนามเดก็
เล่น ร.ร.อนุบาล/ศพด. 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม 

200,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

25 อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร.ร.วัดทุ่งกระพังโหม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

250,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

26 สรรหาบุคลากร เ พื่ อ ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร
ส าหรับการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

1,250,000 
 

ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

27 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ในการเรียนการสอน 

เพื่อใช้ เป็นสื่อการเรียน
การสอนให้เด็กเข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งขึ้น 

600,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

28 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับนักเรียน เพื่ อใช้ ในการเรียนการ
สอน 

45,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด 02 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับวาง
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 

เพื่ อใช้ ในการเรียนการ
สอน 

30,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

30 ติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ ร.ร.อนุ
บาล 

เพื่อปรับอากาศให้บริสุทธิ์ 50,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

31 จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ ์ เพื่ อใช้ติดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

100,000 ศพด./ 
ร.ร.อนุบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

32 จัดซื้อถังส ารองน้ าพร้อมเครื่องปั๊ม
น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

30,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

33 จัดซื้อกร่ิงเตือนภัย เพื่อใช้ในการเตือนภัยใน
ยามฉุกเฉิน 

10,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

34 จัดซื้อตู้เย็น 9 คิว  เพื่อรักษาความเย็นของน้ า
ดื่มและนมของเด็ก.
อนุบาล 

20,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

35 จัดซื้อเคร่ืองเสียง ล าโพง พร้อม
ติดตั้ง ร.ร.อนุบาล 

เพื่อใช้กระจายเสียงใน ร.
ร.อนุบาล 

100,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

36 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ร.ร./ศพด เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและเฝา้ระวังยา
เสพติด 

500,000 ร.ร./ศพด กอง
การศึกษาฯ 

            

37 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครู เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

30,000 ร.ร.อนุบาล กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด 02 
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5.1 แผนงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับ 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

800,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ส่งเสริมข้าราชการลูกจ้างได้รับ
การอบรมเพื่อปรับปรุงการท างาน
ลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

400,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ส่งเสริมการศึกษาดูงานนอก
สถานทีส่ าหรับผูบ้ริหาร พนักงาน 
ผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

500,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ส่งเสริมสวัสดิการให้เทียบเท่า
ข้าราชการประเภทอื่น เช่น โบนัส  

ส่งเสริมสวัสดิการ 1,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
เช่นท าเนยีบผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
ป้ายแนะน าบุคลากร ปา้ย
หน่วยงาน และอื่นๆ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 100,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด 02 
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5.2 แผนงำนส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรประชำสังคม 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบต.ก าแพงแสนสัมพันธ์ เพื่อออกให้บริการนอก
สถานท่ี 

50,000 ทุกหมู่บ้าน 
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5.3 แผนงำนกำรพัฒนำสถำนที่รำชกำรและอุปกรณ์กำรให้บริกำรให้ทันสมัยและได้มำตรฐำน 

1 ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ 
อบต.ก าแพงแสน 

เพ่ือความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กองคลัง             

2 ปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.
ก าแพงแสน 

เพ่ือความในการ
ปฏิบัติงาน 

3,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

100,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 จัดซื้ อ รถ โดยสาร  12 ที่ นั่ ง 
(ดีเซล) 

ใช้เดินทางไปราชการ
ต่างๆ 

1,300,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 2 
คัน 

เพ่ือใช้ในการส่งเอกสาร
ในระยะใกล้ 

120,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 จัดซื้อตู้ส าหรับจัดเก็บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เพ่ือจัดเก็บคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

18,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ ( Smart card ) 
จ านวน 6 ตัว 

เพ่ือใช้อ่านบัตร
ประชาชน 

4,200 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 จัดซื้อโต๊ะประชุม จ านวน 35 
ตัว 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

87,500 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

5.4 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพ่ือใช้ในการระงับเหตุ 250,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

200,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ติดตั้งสัญญาณจราจรโซล่าเซลล์ 
ป้ายจราจร สัญญาณจราจร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 500,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ฝึกอบรมและทบทวน สมาชิก      
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมความรู้แกส่มาชิก 
อปพร. 

400,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 บริหารจัดการศูนย์  
อปพร.อบต.ก าแพงแสน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อาสาสมัครฯและ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

150,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบประจ าที่และ
แบบเคลื่อนที ่

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 80,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 บริหารจดัการศูนย์ อปพร. อบต.
ก าแพงแสน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระงับเหต ุ

100,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 จัดซื้อวัสดจุราจร เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนน 400,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

9 จัดซื้อล็อคเกอร์และชั้นวางของ
อเนกประสงค ์

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการวางสิ่งของ 

35,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10 ขับข่ีปลอดภัย ลดอุบัตเิหต ุ 90,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11 จัดซื้อรถบันไดเลื่อนกู้ภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระงับเหต ุ

50,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟู 
6.1 แผนงำนปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงำม 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางภายใน
ต าบล 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

200,000 ในเขต 
อบต.

ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ท าการ          
อบต.ก าแพงแสน 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
สวยงาม 

200,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 10,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 จัดซื้อถังขยะ เป็นภาชนะรองรับขยะ 300,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ล้อ เพื่อเก็บขยะ 5,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตัด ดายหญ้าป้องกันสัตว์มี
พิษที่จะมาอาศัยในพงหญ้า 

9,500 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ จ านวน 1 คัน 

เพื่อเก็บขยะภายในต าบล
ก าแพงแสน 

2,400,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน   อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 

 

 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,300,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ(แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ) 

870,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซ้ือรถมอเตอร์ไซด์ จ านวน2 
คัน 

120,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กองช่าง             

4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ ามัน 
ทอดซ้ า 

35,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

5 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จั ด ซ้ื อ เครื่ อ ง วั ด ค่ าน้ า หลาย
พารามิเตอร์ 

100,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่ า  2400  ซี ซี  ห รื อ ก า ลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ(แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ) 

870,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

7 ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 10 
ล้อ 

5,000,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

8 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

9 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว 9,400 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อชุดไมโคโฟนไร้สาย 15,600 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

11 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จั ด ซ้ื อ คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ ส า ห รั บ
นักเรียนในการเรียนการสอน 

600,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษา 

            

12 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะเก่าอี้ส าหรับนักเรียน 30,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจักรยานออกก าลังกาย 
มีจอแสดงผล เวลา ระยะทาง 
ความเร็ว วัดแคลอรี่ อัตราการ
เต้นของหัวใจ ปรับระดับหนักเบา 
15 ระดับ เบาะนั่งปรับเข้า-ออก 
และปรับสูง -ต่ า ได้ตามสรีระ 
รองรับน้ าหนักผู้ เล่นได้สู งสุด 
120 กิโลกรัม 

19,900 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

14 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 
มอเตอร์ AC 4 แรงม้า ปรับความ
ชั ด  0 -1 5  ร ะ ดั บ   ห น้ า
จอแสดงผลแบบ LED หน้าจอ
แสดง เวลา ระยะทาง แคลอรี่ 
ความเร็ว บอกอัตราการเต้นของ
หัวใจ รับน้ าหนักผู้ เล่นสู งสุด 
150 กิโลกรัม 

59,900 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

15 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
(27/หน้า/นาที) 

27,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษา 

            

16 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

22,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กองคลัง             

17 ส านักงาน จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 KVA สามารถส ารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

5,800 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ส านักงาน จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTVบันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง 

5,800 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

19 ส านักงาน จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ DOE (POE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง 

17,200 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

20 ส านักงาน จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผา่น
เครือข่าย (Network Vid 
Recorder)แบบ 16 ช่อง 

61,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

21 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อบันไดพาดและเล่ือน
อลูมิเนียม ชนิด 3 ตอนขนาด
ความสูงไม่น้อยกวา่ 14 เมตร 

19,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

22 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อเบาะลมช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยจากที่สูง แบบใช้พัด
ลมไฟฟ้า ขนาดกวา้ง 
3.7×3.7×1.7 เมตร  

498,000 อบต.
ก าแพงแสน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

23 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาดที่ 
110 ซีซี 

48,500 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
การศึกษา 

            

24 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 

2,400,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

25 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเสียงส าหรับใช้
ภายนอกอาคาร(กลางแจ้ง)
มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า 8 ชอ่ง ม ี
USB/SD CARD สามารถเล่น 
MP3 ได้ 

45,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 
ตัน พร้อมที่ตั้ง ชนิดท าด้วยไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก 

34,000 อบต.
ก าแพงแสน 

กองช่าง             
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