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 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทดั 
เรื่อง  แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน     พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เพื่อน าไปปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jompratud.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

            
(นายสมชาย  ภิญโญ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัด 
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ค าน า  
 

 
       การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดขึ้นเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ ที ่ด าเนินการจริงทั ้งหมดในพื ้นที ่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดมีความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติมากข้ึน มี
การประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่นและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ในแผนการด าเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปงีบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
     แผนการด าเนินงานมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เพื่อควบคุมการด าเนินงานเนื่องจากได้แสดงถึง
เป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสามารถ
สนองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป         
 
 

   
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

              องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
          24 ตุลาคม 2562                                       
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     ส่วนท่ี  ๑ บทน ำ 

 

 
๑. บทน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน
ด าเนินการ ดังนี้   

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61 

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรอหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน    
  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ข้ึน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอม
ประทัดให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมนิผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จอมประทัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

๑.  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ 

๒.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมประทัด ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

๓.  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  
 ขั้นตอนท่ี ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนท่ี  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงานทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บ ริหาร
ท้องถ่ิน”  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่ วันท่ีตั้ งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น , 
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง สว่น
ภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ๆ 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มรีายละเอียดเค้าโครงการ ดังน้ี 

 
  ส่วนท่ี ๑ บทน าประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด. 0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 0๒)  
2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด 02/1) 

 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

๑.  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมประทัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๒.  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  ใช้เป็นเครื ่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

๔.  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวดัเพลง จังหวัดราชบุรี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

4 

 
 

2.70 

 
 

1,061,000.00 

 
 

1.06 

 
 

กองช่าง 

รวม 4 2.70 1,061,000.00 1.06  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสาธารณสุข 

 
1 

14 
2 
4 
2 

 
1.89 

26.42 
3.77 
7.55 
3.77 

 
15,000.00 

848,119.00 
25,510.00 

8,532,000.00 
120,000.00 

 
0.11 
6.25 
0.19 

62.84 
0.88 

 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 23 43.40 9,540,629.00 70.27  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

1 
1 
3 

 
 

12.50 
12.50 
37.50 

 
 

10,000.00 
300,000.00 
310,000.00 

 
 

1.00 
29.94 
30.94 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 5 62.50 620,000.00 61.88  

 
 

แบบ ผด. 01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวดัเพลง จังหวัดราชบุรี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลงั 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

 
 

12 
2 
1 
1 
2 

 
 

52.17 
8.70 
4.35 
4.35 
8.70 

 
 

1,586,200.00 
170,000.00 

8,000.00 
150,000.00 
112,406.00 

 
 

78.27 
8.39 
0.39 
7.40 
5.55 

 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 18 78.26 2,026,606.00 100.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

5 
1 
1 

 
 

71.42 
14.29 
14.29 

 
 

841,500.00 
5,000.00 

40,000.00 

 
 

73.78 
0.44 
3.51 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 7 100.00 886,500.00 77.73  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

3 
2 

 
 

60.00 
40.00 

 
 

215,950.00 
70,000.00 

 
 

40.74 
13.21 

 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 285,950.00 53.95  
รวมท้ังหมด 62 100.00 14,420,685.00 100.00  

แบบ ผด. 01 
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แบบ ผด. 02 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และการบริการท่ีมมีูลค่าสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ   แผนงานเคหะและชมุชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

๑ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8  
บ้านดอนตาสน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 3.50 

เมตร ยาว 80.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 280 ตาราง
เมตร พรอ้มติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ  

155,000 หมู่ที ่8 
บ้านดอนตาสน 

ต าบล 
จอมประทัด 

 

กองช่าง 
 

            

 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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                                                                                        แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และการบริการท่ีมมีูลค่าสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ   แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

2 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบริเวณรั้วอาคารที่ท าการ  
อบต.จอมประทัด 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 

ยาว 27.00 เมตร  
ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 
  

60,000 ที่ท าการ  
อบต. 

จอมประทัด 
หมู่ที ่3 

 

กองช่าง 
 

            

3 โครงการปรับปรงุศาลา
เอนกประสงค์ หมูท่ี่ 7  
บ้านดอนกลาง 
 

ปรับปรงุศาลา
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 

230,000 หมู่ที ่7 
บ้านดอนกลาง 

กองช่าง             
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และการบริการท่ีมมีูลค่าสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 6  
บ้านปากสระ ซอยปูห่งิม 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,120 ตารางเมตร 

พร้อมติดตัง้ป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 

616,000 ซอยปูห่งิม       

หมู่ที ่6 
บ้านปากสระ 

กองช่าง 
 

            

รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เงินงบประมาณ 1,061,000.00 บาท  
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                                                                                       แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.1 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการสง่เสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชนในต าบลจอม
ประทัด  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ต าบลจอมประทัด 
 

15,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
(งาน พช.) 

 

            

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 15,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการสง่เสรมิกิจกรรม
ต่าง ๆ  
ของ ศพด.จอมประทัด ดังนี ้
- โครงการวันแม่แหง่ชาติ 
- โครงการค่าสมัครนักเรียน 
- โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับ ศพด.จอม
ประทัด 
- โครงการวันไหว้คร ู
- โครงการส่งเสริมสุขอนามัย
ใส่ใจเดก็ ศพด.จอมประทัด 
- โครงการนิเทศภายในช้ัน
เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรม
ของ ศพด.จอมประทัด  

25,881 
(แยกเป็น) 
1,660 
3,551 
3,900 

 
2,310 

12,960 
 

1,500 
 

ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

2 
 

โครงการสง่เสรมิกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการหรือกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชนในพื้นที่ 

5,300 
 

อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

3 
 

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็กแหง่ชาติ 

24,250 อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

4 
 

โครงการปรับปรงุอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.
จอมประทัด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุง 
ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้มีความปลอดภัย
และสามารถใช้งานได้
ตามปกติ จ านวน 1 ศูนย์ 

128,800 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

5 
 

โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของ ศพด.จอม
ประทัด 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้กบัเด็ก
นักเรียนของ  
ศพด.จอมประทัด 

16,860 
 

สถานที ่
ที่พาเด็กไป
ศึกษาเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

            

6 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ส าหรบัเด็ก
นักเรียนของ ศพด.จอม
ประทัด 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันใหก้ับเด็ก
นักเรียน (24 คน x 20 
บาท X 280 วัน) 

134,400 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

7 
 

อุดหนุนโครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาของ ศพด.จอม
ประทัด 

เพื่ออุดหนุนการจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาให้กบัเดก็
นักเรียน 
(24 คน x 1,700 บาท ) 

40,800 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

8 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ของ ศพด.จอมประทัด 

เพื่ออุดหนุนค่า
เครื่องแบบนกัเรียน 
(24 คน X 300 บาท) 

7,200 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน 
ค่าหนังสือเรียนของนักเรียน  
ศพด.จอมประทัด 

เพื่ออุดหนุนค่าหนังสือเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน 
(24 คน X 200 บาท) 

4,800 
 

ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

10 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
เด็กนักเรียนของ  
ศพด.จอมประทัด 

เพื่ออุดหนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนใหก้ับเด็กนักเรียน  
(24 คนx100 บาท X 2 เทอม) 

4,800 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

11 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

เพื่ออุดหนุนสนบัสนุน
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ
ให้กับเด็กนักเรียน 
(24 คนx215บาทx2 เทอม ) 

10,320 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

12 
 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรบั  
ศพด.จอมประทัด 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียนของ ศพด. 
(24 คนx7.82 บาท x280 วัน) 

52,550 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 
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 แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรบัเด็กนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ.  

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน 1 แห่ง 
(65 คนx7.82 บาท x 260 วัน ) 
 

132,158 โรงเรียน 
วัดแจ้งเจริญ 

กอง
การศึกษา 

            

14 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน 
อาหารกลางวัน ส าหรบั
เด็กนักเรียนในสงักัด สพฐ. 
 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน 1 แห่ง 
(65 คน x 20 บาท x 200 วัน ) 
 

260,000 โรงเรียน 
วัดแจ้งเจริญ 

กอง
การศึกษา 

            

รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ เงินงบประมาณ 848,119.00 บาท  

 
 
                                                                                     

-15- 



 

 

 
แบบ ผด. 2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรยีนรู้    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
สัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาเป
ตองสัมพันธ์ 
  

22,900 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

2 
 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กจอม
ประทัด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ 
  

2,610 ศพด. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษา 

            

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เงินงบประมาณ 25,510.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.3  แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ    แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  

เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

โดยยึดหลกั อปท. สมทบ 

1  ส่วน และรฐับาล 

สมทบ 1 ส่วน 

20,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

2 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ 
ทุพลภาพ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
คนพิการหรือทพุลภาพ 

1,500,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

7,000,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

4 จ่ายเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูป้่วย
เอดส ์

12,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ เงินงบประมาณ 8,532,000.00 บาท  
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แบบ ผด. 2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     2.3  แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ    แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

เช่น จัดกจิกรรมการ
รณรงค์ ควบคุม ค่าส ารวจ 

ค่าวัคซีน ค่าจ้างเหมาฉีด
วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น 

60,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

2 
 

อุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมลูฐาน 
ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  
ภายในพื้นที่ 

60,000 หมู่ที ่1-8 
ต าบล 

จอมประทัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เงินงบประมาณ 120,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ในพื้นที ่
 

10,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 10,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของประชาชนเพ่ือความเป็นพลเมือง    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการเลือกตัง้ผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ได้แก่ 
การจัดการเลือกตั้ง การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 

300,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 300,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยในพื้นที่ต าบล
จอมประทัด เช่น อุทกภัย 

อัคคีภัย วาตภัย  
ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น 

100,000 ภายในพื้นที่
ต าบล  

จอมประทัด 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

 

            

2 
 

โครงการสง่เสรมิกิจกรรม
เกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งเสริมกจิกรรมเกี่ยวกบั
อาสาสมัครปอ้งกันภัย 
ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
 

150,000 อบต.จอม
ประทัด 

หรือสถานที ่
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

3 
 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการปอ้งกัน
และลดอบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง 

เช่น 
วันปีใหม่ วันสงกรานต์   
เป็นต้น 

60,000 ภายในพื้นที่
ต าบล  

จอมประทัด 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

 

            

รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ เงินงบประมาณ 310,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.1 แนวทางการวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน และขับเคลื่อน
แผนแบบบูรณาการฯ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประชาคมระดบั
ท้องถ่ิน ร่วมถึงการขับเคลื่อน
การจัดท าแผนแบบบรูณา
การในการจัดท าแผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ เช่น 

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเลม่ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

20,000 อบต. 
จอมประทัด 
หรือภายใน

พื้นที่
รับผิดชอบ 

ได้แก่ 
หมู่ที ่1-8 

ต าบล 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 20,000.00 บาท  
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        แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.4 แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสรา้งความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม    แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการสง่เสรมิความรู้ด้าน 
การเกษตรพอเพียง  
การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการ  การอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร 

เกษตรปลอดภัย เป็นต้น 
 

8,000 อบต. 
จอมประทัด 
หรือภายใน

พื้นที่
รับผิดชอบ 

 

ส านักปลัด 
 

            

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 8,000.00 บาท  
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                                                                                 แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
    4.5  แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสงัคมของ
พนักงานจ้าง ในสงักัด
ของ อบต.จอมประทัด 
 

50,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด 
 

            

2 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.จอมประทัด 
 

เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ 

62,406 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เงินงบประมาณ 112,406.00 บาท  

 
 
 
                                                                                 

-25- 



 

 

    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล 
เพื่อท าความสะอาดภายใน
ส านักงาน พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลอื
งานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้
ช่วยเหลือส านักงานทั่วไป 
คนงานทั่วไปและอื่นๆ ที่จ าเป็น 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
บุคคลทีจ่ าเป็น เป็น
การเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ
การใหบ้ริการ
ประชาชน 

946,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

2 โครงการจ้างเหมาบริการในการ
ท าป้ายต่าง ๆ 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
ในการจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ  

28,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

3 โครงการบอกรบัวารสาร สื่อ
สิ่งพมิพ์ต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายค่าบอกรับ
วารสาร สื่อและ
สิ่งพมิพ์ต่าง ๆ  

20,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             
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  แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ 

เพื่อจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
จ าเป็น เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
การใหบ้ริการประชาชน เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบรกิารทั่วไป ฯลฯ 

57,200 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             

5 โครงการเช่าพื้นทีเ่ว๊ป
ไซด์ของ อบต. 
จอมประทัด 

เพื่อจ่ายค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์ของ 

อบต.จอมประทัด 
5,000 อบต. 

จอมประทัด 
ส านักปลัด             

6 โครงการรบัรองในการ
ต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาตรวจงานราชการ หรือ
นิเทศงานของ อบต.จอมประทัด 
 

20,000 อบต. 
จอมประทัด
หรือสถานที ่
ที่มีความ
เหมาะสม 

ส านักปลัด             

-27- 



 

 

แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาหรือ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ของ  
อบต.จอมประทัด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง
ในการประชุมสภาหรือ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ  

20,000 อบต. 
จอมประทัด 
หรือสถานที ่
ที่มีความ
เหมาะสม 

ส านักปลัด             

8 
 

โครงการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครลููกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างในสังกัด 

อบต.จอมประทัด 
 

60,000 อบต. 
จอมประทัด 
หรือสถานที่  
ที่มีความ
เหมาะสม 

ส านักปลัด             
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แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

50,000 สถานที่กลาง 
อบต. 

เกาะศาลพระ 

ส านักปลัด             

10  โครงการจ้างเหมาบริการ 
เวรยามในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในสถานที่
ราชการและทรพัย์สินของ 
อบต. จอมประทัด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้แกบุ่คคลภายนอก
ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานทีร่าชการ
และทรัพย์สินของ  
อบต.จอมประทัด 
จ านวน 1 อัตรา 
 

60,000 อบต. 
จอมประทัด 

ส านักปลัด             
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการศึกษาดูงานของ
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน
และกลุ่มอื่น ๆ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนและ
กลุ่มอื่น ๆ ด้วยการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่มี
การบริหารจัดการที่ดีตาม
ความเหมาะสม 

300,000 อบต. 
จอมประทัด 
และ/หรือ
ต่างจังหวัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 11 โครงการ เงินงบประมาณ 1,566,200.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการศึกษาดูงานของ
กลุ่มพลังมวลชน กลุม่
เยาวชน กลุ่ม 
ผู้สงูอายุ กลุม่สตรี และ 
กลุ่มอื่นๆ  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
พลังมวลชน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้สงูอายุ กลุม่สตรี และ
กลุ่มอื่นๆ ในพืน้ที่ต าบลจอม
ประทัด ด้วยการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่มี
การบริหารจัดการที่ดีตาม
ความเหมาะสม 

150,000 อบต. 
จอมประทัด 
และ/หรือ
ต่างจังหวัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 150,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
     4.5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็
ภาษี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็
ภาษี เช่น การจัดท าทะเบียน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ิน ปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

ฯลฯ  

140,000 อบต. 
จอมประทัด 

กองคลงั             

2 
 

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

30,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

กองคลงั             

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เงินงบประมาณ 170,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   แผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถบรรทกุขยะ 
และพนักงานประจ ารถ 
บรรทุกขยะ 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ พนักงาน 
ขับรถบรรทุกขยะ  
จ านวน 1 อัตรา  
และ พนักงานประจ ารถ 
บรรทุกขยะ  
จ านวน 2 อัตรา 
 

324,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 
 

ส านักปลัด             

2 
 

โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับ
การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการค่าจ้างเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อ
ด าเนินการก าจัดขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏิกลู 
 

220,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 
 

ส านักปลัด             
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แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     5.1 แนวทางการพัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   แผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

3 ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา 

หรือซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุก
ขยะมูลฝอย จ านวน 1 คัน 

250,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

ส านักปลัด             

4 
 

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ 
แก่ประชาชนในการ
บรหิารจัดการขยะตาม
หลัก 5 RS 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ เช่น 

การอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการบริหาร
จัดการขยะ ค่าประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

10,000 อบต. 
จอมประทัด 

 

ส านักปลัด             

5 
 

โครงการจัดซื้อถังขยะ
ทั่วไป ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ถังขยะทั่วไป ขนาดความจุ 
200 ลิตร จ านวน 50 ใบ 

37,500 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ เงินงบประมาณ 841,500.00 บาท  
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                                                                                   แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     5.2 แนวทางการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจัดงานวันท้องถ่ิน
ไทย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันท้องถ่ินไทย  
 

5,000 อบต. 
จอมประทัด 

 

ส านักปลัด      วันที ่
18 

      

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 5,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ีท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     5.2 แนวทางการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
และอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อมภายในพื้นที ่
 

40,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 
 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เงินงบประมาณ 40,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.1 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา  

12,550 วัดแจ้งเจริญ 
ต าบล 

จอมประทัด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สงูอายุ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานหรอืกิจกรรมการรดน้ า
ด าหัวผู้สงูอายุ เนื่องในวัน
ผู้สงูอายุ  
 

27,300 อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษาฯ 

      วันที่ 
14 

     

3 
 

โครงการประเพณีเหยียบ
หลงักระเหรี่ยง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีเหยียบหลัง
กระเหรี่ยง 
 

13,600 วัดแจ้งเจริญ 
ต าบล 

จอมประทัด 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ เงินงบประมาณ 53,450.00 บาท  
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แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องเทิดทลูสถาบัน 
ส าคัญของชาติ  
 

30,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการจิตอาสาเราท า 
ความดีด้วยหัวใจ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ ฯ  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะ
และใช้เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์
 

40,000 ภายในพื้นที่ 
ต าบล 

จอมประทัด 

ส านักปลัด             

รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เงินงบประมาณ 70,000.00 บาท  
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                                                                                    แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจัดงานรัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ 
ดังนี ้
1.1 โครงการวางพวงมาลาเนื่องใน 
วันปิยะมหาราช 
1.2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกร  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 
10) 
1.3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธี  
ส าคัญต่าง ๆ 

 
 

2,000 
 

48,500 
 
 
 
 
 

36,000 

 กอง
การศึกษาฯ 
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       แบบ ผด. 2 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     6.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 (ต่อ) โครงการจัดงานรฐัพิธี 
ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้   
1.4 โครงการ 5 ธันวาคม 2563 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) 
1.5 โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ในรัชการที่ 10 
1.6 โครงการคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี  
ส าคัญตาง ๆ 

 
 

21,000 
 
 
 
 

51,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

 กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ เงินงบประมาณ 162,500.00 บาท  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป                

 ล าดับ
ที่ 

ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

1  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 3,200 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน   จัดซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสาร 

ขนาด 40 ช่อง  จ านวน 1  เครื่อง 
4,000 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 18 น้ิว 
จ านวน 4 ตัว 

7,200 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             

4 ครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 2 เครื่อง  

44,000 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

2,600 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             

6  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  

จัดซ้ือรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่
น่ัง (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 
1 คัน  

1,288,000 อบต.จอมประทัด ส านักปลัด             

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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    แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

1  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ 

11,000 อบต. 
จอมประทัด 

กองคลัง             

 
    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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  ครุภัณฑ์การเกษตร  จัดซ้ือเครื่องปั๊มน้ าเคมี  
จ านวน 2 ชุด ขนาดไฟฟ้าขนาด 220-
240 V 0.34 a ขนาดการไหล 0.01-
1.0 GPH มีปุ๋มปรับส าหรับปรับ Stroke 
ของการฉีด ความสูงของการดูด 1.50 
เมตร  แรงดันสูงสุด 110 Psi หรือ 7.6 
Bar มีความทนต่อสารกรด-ดา่งและ
สารเคมีเป็นอย่างดี 
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากไม่มี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

10,000 อบต. 
จอมประทัด 

กองช่าง             
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  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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

1  ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(ระบบ Inverter) มีระบบฟอกอากาศ
พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง 
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)  

60,000 อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 
ขนาด 15 น้ิว มีแอมป์ในตัวพร้อม 
ไมโครโฟน จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากไม่มี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

12,900 อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3  ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเครื่องเล่นกลางแจ้ง ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากไม่มี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

57,550 อบต. 
จอมประทัด 

กอง
การศึกษาฯ 
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