
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไผ่สี กว้าง 4 เมตร ยาว 30 97,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

ทอง  หมู่ท่ี 1 เมตร พ้ืนผิวจราจร
120 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งฟ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 403,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่ท่ี 1 100 เมตร พ้ืนผิว

จราจร 500 ตาราง
เมตร

3 โครงการซ่อมแซมถนน(ลูกรัง)เข้าพ้ืนท่ี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
ท ากินห้วยพลู หมู่ท่ี 2 3,700 เมตร พ้ืนผิว

จราจร 14,800 
ตารางเมตร

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการเปล่ียน(ปรับปรุง)ท่อเมนต์ ท่อขนาด 2 น้ิว เส้นผ่า 500,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ศูนย์กลาง 1/2 น้ิว
ระยะรวม 960 เมตร

5 โครงการเทลาน คสล.หน้าศาลา กว้าง 19 เมตร ยาว 487,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 37 เมตรพ้ืนผิวจราจร 

703 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้าง (ระบบประปา) ติด ขนาดความจุ 15 ลบ. 500,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ต้ังหอแชมเปญ  ชุมชนวังน้ าเขียว ม. สูง 15 เมตร 
หมู่ท่ี 7

7 โครงการก่อสร้างแทงค์(ถัง)กักเก็บน้ า ขนาดความจุ 50 ลูก 500,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
คสล. พร้อมท่อเมนต์ระบบจ่ายประปา บาศก์เมตรพร้อมระบบ
หมู่ท่ี 8 จ่ายน้ า

8 ค่าออกแบบรับรองแบบหรือจ้างเอกชน จ่ายค่าจ้างให้แก่เอกชน 400,000 ต าบล กองช่าง
นิติบุคคลภายนนอกเพ่ือให้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ออกแบบ รับรองแบบ ห้วยเขย่ง

ผด.02

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม จ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืม 50,000 ต าบล ส านักปลัด

แนวทาง "จังหวัดสะอาด" ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และ ห้วยเขย่ง
อ่ืนๆ

ผด.02

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตปประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานศาสนาและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 ค่าสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

กรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ห้วยเขย่ง
ค่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ

11 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ ค่าตอบแทนคณะ 100,000 ต าบล ส านักปลัด
ประชาชนต าบลห้วยเขย่ง กรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ห้วยเขย่ง

ค่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ

12 ค่าจัดงานสืบสานประเพณี เช่น วัน เป็นค่าจัดงานสืบสาน 100,000 ต าบล ส านักปลัด
สงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ ประเพณีท้องถ่ิน ห้วยเขย่ง

13 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อนุรักษ์ เป็นค่าจัดงานสืบสาน 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด
ศิลปจารีต ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน ทองผาภูมิ

14 อุดหนุนโครงการจัดงานวันผลไม้ และ เป็นค่าจัดงานสืบสาน 20,000 อ าเภอ ส านักปลัด

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ทองผาภูมิ

15 ค่าอาหารเสริม (นม) 1. ค่าอาหารเสริม(นม) 3,059,967 ศพด. ส านักปลัด
จัดสรรแก่ ศพด. 3 แห่ง โรงเรียนสังกัด
2.ค่าอาหารเสริม(นม) สพฐ.
จัดสรรแก่สังกัด สพฐ.
จ านวน 8 แห่ง

16 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศพด. ค่าอาหารกลางวันของ 504,700 ศพด. ส านักปลัด
ศพด.จ านวน 3 แห่ง

17 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันของ 5,581,000 โรงเรียนสังกัด ส านักปลัด
โรงเรียนสังกัด สพฐ. สพฐ.
จ านวน 8 แห่ง

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ 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 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพ่ือ ค่าสรรหาบุคลกรทาง 1,440,000 โรงเรียนสังกัด ส านักปลัด

การศึกษา การศึกษาส าหรับโรง สพฐ.

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าอุปกรณ์,เคร่ืองแบบ 116,390 ศพด. ส านักปลัด
สถานศึกษา นักเรียน

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าจัดการเรียนการสอน 175,100 ศพด. ส านักปลัด
สถานศึกษา (รายหัว)

ผด.02

พ.ศ. 2564พ.ศ .2563



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการประเพณีปลูกต้นไม้ต าบล ค่าจัดโครงการประเพณี 10,000 ต าบล ส านักปลัด

ห้วยเขย่ง ปลูกต้นไม้ เช่น ค่าอา- ห้วยเขย่ง
หาร ค่าอุปกรณ์ และ
วัสดุอ่ืนๆ

22 โครงการสร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่า ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร 100,000 ต าบล ส านักปลัด
(รักน้ า รักป่า รักแผ่นดินฯ) ค่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ห้วยเขย่ง

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพต าบล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 30,000 ต าบล ส านักปลัด

ห้วยเขย่ง อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ห้วยเขย่ง

พ.ศ. 2564พ.ศ .2563

ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมีสุข
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง จ่ายเป็นค่าน้ ามัน ค่าฉีด 50,000 ต าบล ส านักปลัด

พ่นสารเคมี และอ่ืนๆ ห้วยเขย่ง

25 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ จ่ายเป็นค่าทรายอะเบท 500,000 ต าบล ส านักปลัด
เลือดออก ค่าน้ ามัน ค่าจ้างฉีดพ่น ห้วยเขย่ง

หมอกควัน

26 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ่ายเป็นค่าส ารวจ ค่า 180,000 ต าบล ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัข จัดซ้ือวัคซีน และ ห้วยเขย่ง

อุปกรณ์อ่ืนๆ

27 อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราช- อุดหนุน หมู่บ้านละ 160,000 ต าบล ส านักปลัด
ด าริด้านสาธารณสุข 20,000 บาท ห้วยเขย่ง

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 5,846,400 ต าบล ส านักปลัด

ผู้สูงอายุต าบลห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง

29 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 1,776,000 ต าบล ส านักปลัด
คนพิการต าบลห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง

30 เย้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 60,000 ต าบล ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ห้วยเขย่ง

ผด.02

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมีสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 โครงการบริการอ านวยการศูนย์ประ- จ่ายค่าอุดหนุนศูนย์ 40,000 อ าเภอ ส านักปลัด

สานการปฏิบัติการร่วมและอ านวย อ านวยความสะดวกแก่ ทองผาภูมิ
ความสะดวกแก่ประชาชน ระดับอ าเภอ ประชาชน
ทองผาภูมิ

32 โครงการจัดเวทีประชาคม และการขับ จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์  ค่า 50,000 ต าบล ส านักปลัด
เคล่ือนการจัดท าแผนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน ป้าย และวัสดุอ่ืนๆ ห้วยเขย่ง

33 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอทองผาภูมิ จ่ายเป็นค่าอุดหนุนก่ิง 15,000 อ าเภอ ส านักปลัด
กาชาดอ าเภอทองผา- ทองผาภูมิ
ภูมิ

34 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จ่ายเป็นค่าเหล่ากาชาด 5,000 จังหวัด ส านักปลัด
ช่วยเหลือสาธารณกุศล กาญจนบุรี

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35 โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล จุดตรวจร่วม/ด่านตรวจ 50,000 ต าบล ส านักปลัด

ต าบลห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง

36 โครงการป้องกันและรักษาความปลอด จ่ายค่าเบ้ียเล้ียงผู้ปฏิบัติ 100,000 ต าบล ส านักปลัด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งาน ฯลฯ ห้วยเขย่ง

37 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา จ่ายค่าค่าวิทยากร 50,000 ต าบล ส านักปลัด
ภัยพิบัติ ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ห้วยเขย่ง

และอ่ืนๆ

38 โครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายค่าเบ้ียเล้ียง อพปร. 50,000 ต าบล ส านักปลัด
ในการปฏิบัติงาน ห้วยเขย่ง

39 โครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอา- 50,000 ต าบล ส านักปลัด
หาร ในการปฏิบัติงาน ห้วยเขย่ง

40 โครงการอบรมดับไฟป่าต าบลห้วยเขย่ง จ่ายค่าวิทยากร ค่าอา- 50,000 ต าบล ส านักปลัด
หาร ค่าอุปกรณ์ และ ห้วยเขย่ง
วัสดุอ่ืนๆ

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
41 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้อง จ่ายเป็นค่าวิทยากร 100,000 ต าบล ส านักปลัด

กันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ห้วยเขย่ง
และวัสดุอ่ืนๆ

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม จ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืม 50,000 ต าบล ส านักปลัด

แนวทาง "จังหวัดสะอาด" ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และ ห้วยเขย่ง
อ่ืนๆ

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
43 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 40,000  ส านักงาน กองคลัง

ข่าวสารของทางราชการ ส านักปลัด

44 ค่ารับวรสาร ค่าเผยแพร่ข่าวสารของ 10,000 ส านักงาน กองคลัง
อบต.ห้วยเขย่ง ส านักปลัด

45 โครงการอบรมศึกษาดูงานภายใน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 650,000 ต าบล กองคลัง
ประเทศ ดูงาน ห้วยเขย่ง ส านักปลัด

46 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ อปท. ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ 664,000 ต าบล ส านักปลัด
การเลือกต้ัง ค่าเบ้ีย ห้วยเขย่ง
เล้ียง ค่ายานพาหนะ
ค่าตอบแทนเจ้าพนัก
งาน

47 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ท่ีใช้ 70,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ในส านักงาน

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง 30,000 ส านักงาน ส านักปลัด

ใช้ต่างๆ วัสดุเคมีภัณฑ์ ศพด.
ท าความสะอาด

ผด.02



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและ 120,000 ส านักงาน ส านักปลัด

ขนส่ง

50 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ 500,000 ส านักงาน ส านักปลัด
หล่อล่ืน

51 วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ใช้ในส านักงาน

52 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 40,500 ส านักงาน ส านักปลัด
จ านวน 15 ตัว

53 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 24,200 ส านักงาน ส านักปลัด
ขนาด 12,000 บีทียู แบบติดผนัง

54 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 86,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน

ผด.02



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ 13,000 ส านักงาน ส านักงาน

แฟ้ม 40 ช่อง จ านวน
2 ตู้

56 โครงการจัดซ้ือตู้บานเล่ือนผสม ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือน 27,000 ส านักงาน ส านักงาน
ผสม จ านวน 3 ตู้

57 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง ค่าจัดซ้ือรถยนต์ส่วน 854,000 ส านักงาน ส านักงาน
กลาง แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน

58 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง ค่าจัดซ้ือรถยนต์ส่วน 575,000 ส านักงาน ส านักงาน
กลาง แบบธรรมดา
จ านวน 1 คัน

59 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 51,000 ส านักงาน ส านักงาน
จ านวน 3 เคร่ือง

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,200 ส านักงาน ส านักงาน

จ านวน 2 เคร่ือง

61 ค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาส ารวจ ค่าจ้างสถาบันการศึก- 25,000 ส านักงาน ส านักงาน
และประเมินความพึงพอใจของ ษา วิจัย ประเมินผลการ
ประชาชน ปฏิบบัติงาน

62 ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนผสม ขนาด 4 ฟุต ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือน 9,000 ส านักงาน ส านักงาน
ผสม 4 ฟุต พร้อมช้ัน
วางของปรับระดับได้

63 ค่าจัดซ้ือไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและ 100,000 ส านักงาน ส านักงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในการ
บ ารุงรักษา

64 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 250,000 ส านักงาน ส านักงาน
อุปกรณ์ต่างๆ

ผด.02

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564



7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารท่ัวไป
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 วัสดุส ารวจ ค่าจัดซ้ือวัสดุส ารวจ 5,000 ส านักงาน ส านักงาน

66 จัดซ้ือบันไดอะลูมิเนียม เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ให้ 5,000 ส านักงาน ส านักงาน
เพียงพอ

ผด.02

พ.ศ .2563 พ.ศ. 2564








































