
 

แบบ ผด.02 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิกร
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ า
เนนิการ 

 
หน่วยงาน
รบัผดิชอ
บหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการก่อสรา้งอา
คารเรยีน ค.ส.ล. 4 
ชัน้ (บรเิวณพืน้ที ่
24 ไร่) หมู่ 1 
ต าบลแพรกษา 

โดยก่อสรา้งอาคารเรี
ยน ค.ส.ล. 4 ชัน้ 
(บรเิวณพืน้ที ่24 ไร่) 
หมู่ 1 จ านวน 1 
หลงัขนาดกวา้ง 
14.50 ม.ยาว 64.00 
ม  
หรอืคดิเป็นพืน้ทีไ่ม่น้
อยกว่า 2,756 ตร.ม. 

28,000,000 หมู่ 1  กองช่าง             



10 
2. โครงการปรบัภูมทิศั

น์ บรเิวณพืน้ที ่24 
ไร่ หมู่ 1,5 
ต าบลแพรกษา  

โดยก่อสรา้งป้ายอาค
าร,ปรบัปรุงทางเดนิเ
ทา้,ทางเขา้ออก 
และเทลาน ค.ส.ล. 
พรอ้มปรบัภูมทิศัน์ดว้
ย 
ไมด้อก,ไมป้ระดบั,ไม้
ยนืตน้ 

3,000,000 หมู่ 1,5 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิกร
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงาน
รบัผดิชอ
บหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

3. โครงการตดิตัง้ไฟฟ้า
แสงสว่าง (High 
mast) ในเขต 
อบต.แพรกษา  

โดยตดิตัง้เป็นเสา 
High mast สงู 12.00 
ม. โดยใชห้ลอด LED  
ขนาด 400 วตัต ์6 
ดวง จ านวน 5 จุด   

2,500,000 ม.1,2,4,5,6
,7 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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4. ประเภทเงนิอุดหนุนกิ

จการทีเ่ป็นสาธารณป
ระโยชน์ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตดิตัง้
โคมไฟ 
ขยายเขตไฟฟ้า 

1,000,000 ม.1,2,4,5,6
,7  

กองช่าง             

5. ประเภทเงนิอุดหนุนกิ
จการทีเ่ป็นสาธารณป
ระโยชน์ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเ
ขตประปา 

1,000,000 ม.1,2,4,5,6
,7  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

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

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม การกีฬานันทนาการ 
2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

  
ที ่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกร งบประมาณ สถานทีด่ าเ  พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 

แบบ ผด.02 



12 
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 
(บาท) นินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอ
บหลกั 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการคลนิิกเกษ
ตรเคลื่อนที ่

สง่เสรมิการเกษตรให้
ประชาชนจ านวน 
500 คน 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกั 
ปลดั 

            

2. โครงการเฉลมิพระช
นมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสีนิทร 
มหาวชริาลงกรณพร
ะวชริะเกลา้เจา้อยู่หั
ว 

จดักจิกรรมต่างๆ 
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิ

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกั 
ปลดั 

            

3. โครงการเฉลมิพระช
นมพรรษาสมเดจ็พร
ะนางเจา้ฯพระบรมร
าชนิี 

จดักจิกรรมต่างๆ 
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิ

90,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกั 
ปลดั 

            

 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกร งบประมาณ สถานทีด่ าเ  พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 

แบบ ผด.02 
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รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 
(บาท) นินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอ
บหลกั 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

4. อุดหนุนโครงการป้อ
งกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศ
กาลปีใหม่และเทศก
าลสงกรานต์ 

อุดหนุนเงนิใหโ้ครงก
ารป้องกนัและลดอุบตัิ
เหตุ ฯลฯ 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกั 
ปลดั 

        
 

    

 
 

2.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิกร
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงาน
รบัผดิชอ
บหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการสานสมัพนั
ธค์รอบครวัอบอุ่น 

จดัฝึกอบรมใหก้บัประ
ชาชนในพืน้ที ่

500,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
       
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิกร
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงาน
รบัผดิชอ
บหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการตรวจเยีย่ม
ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอ
กาส 

การออกตรวจเยีย่มผู้
พกิารและผูด้อ้ยโอกา
สตามบา้น 

3,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

2. โครงการพฒันาคุณ
ภาพชวีติเดก็และ 

จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่
เดก็และเยาวชน 

   30,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
3. 

โครงการอาชพีเสรมิ
เพิม่รายได ้

การจดัอบรมใหค้วาม
รูเ้รื่องอาชพีใหก้บัสต
ร ี 
และประชาชนทีส่นใจ 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
4. 

โครงการสง่เสรมิแล
ะพฒันาคุณภาพชวีิ
ตใหก้บัผูส้งูอายุ 

เพือ่พฒันาศกัยภาพข
องผูส้งูอายุใหม้คีุณภ
าพชวีติทีด่ขีึน้ 

1,000,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
 
 แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิกร
รมทีเ่กดิขึน้จากโครง

การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงาน
รบัผดิชอ
บหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

 
5. 

โครงการพฒันาศกัย
ภาพแกนน ากลุ่มสต
ร ี

จดัอบรมสง่เสรมิภาว
ะผูน้ าใหก้บัแกนน ากลุ่
มสตร ี

20,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
6. 

โครงการเยีย่มบา้น 
เยีย่มใจห่วงใยผูส้งูอ
ายุ 

ออกตรวจเยีย่มผูส้งูอ
ายุตามบา้น 
ผูส้งูอายุตดิเตยีงในเข
ตพืน่ที ่อบต.แพรกษา  

3,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดิ
การสงัคม 

            

 
2.4  แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขั
บา้ในชุมชน 
ตามโครงการสตัวป์
ลอดโรค 
คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนขับา้ฯ 

จดักจิกรรมอบรมให้
ความรูเ้กี่ยวกบัโรค
พษิสุนขับา้ 
ฉีดวคัซนี 
ผ่าตดัท าหมนัสุนขัแ
ละแมว 

200,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

2. โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดป
ระจ าทอ้งถิน่ 

จดักจิกรรมควบคุมโ
รคในพืน้ทีแ่ละอบร
มใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
โรคระบาดประจ าท้
องถิน่ 
 

70,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

3. โครงการเฝ้าระวงัแล
ะตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและน ้า 
 

จดักจิกรรมอบรมให้
ความรูผู้ป้ระกอบกา
รและผูส้มัผสัอาหาร 
ใหม้คีวามรูค้วามเข้
าใจมากขึน้  
กจิกรรมเฝ้าระวงัแล
ะตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร รวมทัง้ 
ตูน้ ้าหยอดเหรยีญอั
ตโนมตั ิ 

200,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

4. โครงการแพรกษาร่ว
มใจ ยิม้สดใส 
เหงอืกแขง็แรง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้า
ยในการฝึกอบรมให้
ความรูแ้ก่ประชาชน
และจดัหาอุปกรณ์ส
าธติในการแปรงฟัน 
และวสัดุฝึกอบรม 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

5. โครงการค่ายป้องกั
นและแกไ้ขปัญหาย
าเสพตดิภายใตส้โล
แกน  
“To Be Number 
one 
ศูนยเ์พือ่นใจสรา้งภู
มคิุม้ภยั 
ยาเสพตดิ” 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้า
ยในการฝึกอบรมให้
ความรูแ้ก่ประชาชน
, เยาวชน 
ในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
ค่าทีพ่กั 
ค่าป้ายประชาสมัพั
นธ ์
วสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม 
ค่าวทิยากรฝึกอบรม
ใหค้วามรู ้

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

      
 
 

      

 
 

แบบ ผด.02 
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18 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

6. โครงการแพรกษา
ต าบลน่าอยู่ดา้นสุข
ภาพ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้า
ยในการฝึกอบรมให้
ความรูก้บัประชาชน
และเยาวชน 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในก
ารฝึกอบรม 
และจดัท าเอกสารแ
ผ่นพบัใหค้วามรูก้บั
ประชาชน 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

7. โครงการฟ้ืนฟู 
รกัษา 
และบ าบดัสุขภาพจิ
ต 
ส าหรบัผูใ้ชย้าเสพติ
ดและตดิยาเสพตดิแ
บบบูรณาการ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้า
ยในการฝึกอบรม/ล
งทะเบยีนผูต้ดิสารเ
สพตดิ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในก
ารฝึกอบรม 
และจดัท าเอกสาร 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

      
 
 

      

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
  
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

8. โครงการสง่เสรมิอบ
รมใหค้วามรูเ้กี่ยวกั
บการประกอบกจิกา
รตามขอ้บญัญตัอิงค์
การบรหิารสว่นต าบ
ลแพรกษาประจ าปี 
2563 

ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ระ
กอบการจดัท าฐานข้
อมลูสถานประกอบ
การในเขตพืน้ทีอ่งค์
การบรหิารสว่นต าบ
ลแพรกษา 
และจดัท าสือ่ประชา
สมัพนัธ ์
กจิการทีเ่ป็นอนัตรา
ยต่อสุขภาพ 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

      
 
 

      

 
2.5  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการวนัเดก็แห่ง
ชาต ิ

จดักจิกรรมต่าง ๆ 
ในงานวดัเดก็แห่งช
าต ิ

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



19  
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

2. โครงการสนามเดก็เ
ล่นสรา้งปัญญา 
 

สง่เสรมิการจดัการเ
รยีนรูแ้ละเสรมิสรา้ง
พฒันาการของเดก็
นกัเรยีน 

20,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

3. โครงการสนบัสนุนค่
าใชจ่้ายการบรหิารส
ถานศกึษา  
(รร.แพรกษาวทิยา) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเ
นินโครงการสนบัสนุ
นค่าใชจ่้ายการบรหิ
ารสถานศกึษา 
รร.แพรกษาวทิยา 

4,382,800 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

4. โครงการสนบัสนุนค่
าใชจ่้ายการบรหิารส
ถานศกึษา 
(ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.แพรกษา) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเ
นินโครงการสนบัสนุ
นค่าใชจ่้ายการบรหิ
ารสถานศกึษาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
อบต.แพรกษา 

609,500 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
  
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการอนุรกัษ์และ
สบืสานประเพณีลอ
ยกระทง 
 

จดังานประเพณีลอย
กระทง 

300,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

2. 
 

โครงการบ ารุงรกัษา
จารตีประเพณี 
วถิภีูมปัิญญาทอ้งถิ่
น 

จดักจิกรรมด าเนินโ
ครงการบ ารุงรกัษาจ
ารตีประเพณี 
วถิภีูมปัิญญาทอ้งถิ่
น 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

3. โครงการประเพณีก่
อพระเจดยีท์ราย 

จดังานประเพณีก่อ
พระเจดยีท์ราย 

20,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

4. โครงการแขง่ขนักฬี
าเซปักตระกรอ้ 

จดัการแขง่ขนักฬีาเ
ซปักตระกรอ้ 

40,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

5. โครงการประเพณีเข้
าพรรษา 

จดักจิกรรมด าเนินโ
ครงการประเพณีเข้
าพรรษา 

20,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

3. ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกิ
จกรรมทีเ่กดิขึน้จา

กโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการเฝ้าระวงัแล
ะตรวจสอบคุณภาพ
น ้าบาดาลและน ้าคล
อง 

จดักจิกรรมเฝ้าระ
วงัและตรวจ 
สอบคุณภาพน ้าบ
าดาลและน ้าคลอง 
กจิกรรมอบรมให้
ความรู ้
ใหแ้ก่ประชาชน  

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

แบบ ผด.02 
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2. โครงการสง่เสรมิคดั

แยกขยะตน้ทางในชุ
มชนต าบลแพรกษา 
ปี 2563 

ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ประชาชน 
และนกัเรยีน  
จดักจิกรรมสง่เสริ
ม 
การคดัแยกขยะต้
นทาง 
จดัตัง้ศูนยก์ารเรยี
นรูใ้หก้บัหมู่บา้นต้
นแบบ 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกิ
จกรรมทีเ่กดิขึน้จา

กโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

3. โครงการสง่เสรมิ 
อนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรร
มชาตแิละสิง่แวดลอ้
มแหล่งท่องเทีย่วพั
ฒนา และปรบัปรุง      
ภูมทิศัน์ในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ฝึกอบรมใหค้วามรู ้
แก่ประชาชน 
และจดักจิกรรมอนุ
รกัษ์ 
ฟ้ืนฟูทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แ
วดลอ้ม 
รวมทัง้จดัท าสือ่ปร
ะชาสมัพนัธ์ 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

แบบ ผด.02 
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4. โครงการสง่เสรมิจดั

ท าคารบ์อน 
ฟุตพริน้ทข์ององคก์
ารบรหิารสว่นต าบล
แพรกษา 
เพือ่มุ่งสูก่ารเป็นเมอื
งลดคารบ์อน 
ประจ าปี 2563 

ฝึกอบรมใหค้วามรู้
กบับุคลากรใน 
ศูนยส์ุขภาพชุมช
น อบต.แพรกษา 
จดัท าป้ายประชาสั
มพนัธค์ารบ์อนฟุต
พริน้ท ์
และศกึษาดงูานอง
คก์รตน้แบบทีม่กีา
รจดัคารบ์อน 
ฟุตพริน้ท์ 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธารณ
สุขฯ 

            

 
 
 

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

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

4.  ยทุธศาสตรก์ารจดัระเบียบชุมชนสงัคม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของกจิ
กรรมทีเ่กดิขึน้จากโ

ครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรั
บผดิชอบห

ลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

แบบ ผด.02 
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1. โครงการฝึกอบรม 

การดบัเพลงิขัน้ตน้แ
ละฝึกอพยพหนีไฟ 

ฝึกอบรมการดบัเพลิ
งเบือ้งตน้ 
และการอพยพหนีไ
ฟ 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

2. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู ้
ดา้นการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั 

จดัฝึกอบรมใหค้วาม
รูด้า้นการป้องกนัแล
ะ  
ระงบัอคัคภียั 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

3. โครงการฝึกอบรมอ
าสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน  
(อปพร.) 

จดัฝึกอบรมใหค้วาม
รูแ้ก่เจา้หน้าที ่ 
อปพร. 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

4. โครงการจดัระเบยีบ
วนิรถจกัรยานยนตร์ั
บจา้งในเขต อบต. 
พรอ้มขบัขีป่ลอดภยั 

เพือ่ใหผู้ข้บัขีจ่กัรยา
นยนต์รบัจา้งรูก้ฎห
มายจราจร 
และลดอุบตัเิหตุบน
ทอ้งถนน 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
 
 

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

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง  การบริหารจดัการ 
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

  

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ งบประมาณ สถานทีด่ าเ  พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 

แบบ ผด.02 
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กจิกรรมทีเ่กดิขึ้
นจากโครงการ 

(บาท) นินการ หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โครงการจดัเวทปีระช
าคมเพือ่จดัท าแผนพั
ฒนาและบูรณาการแผ
นชุมชน 

จดัประชุมประชา
คมหมู่บา้น/ต าบ
ล 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

2. โครงการสง่เสรมิคุณธ
รรมจรยิธรรม  
ในการปฏบิตังิานใสส
ะอาด 

สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

3. ค่าใชจ่้ายโครงการอบ
รมพฒันาบุคลากรและ
ทศันศกึษาดงูาน 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของผูบ้
รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้ง 

เพือ่เพิม่ประสทิธิ
ภาพในการปฏบิั
ตริาชการและบริ
การประชาชน 

900,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ 
รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึ้
นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

 
หน่วยงานรบั
ผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

แบบ ผด.02 
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1. 

โครงการนายกพบปร
ะชาชน 

จดัเวทรีบัฟังควา
มคดิเหน็ของประ
ชาชนเพือ่หาแน
วทางการแกไ้ขปั
ญหาในชุมชนตา
มสภาพความตอ้
งการและปัญหา 

50,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดกิา
รสงัคม 

            

 
2. 

โครงการสง่เสรมิศกัย
ภาพความเขม้แขง็ขอ
งชุมชน 

อบรมคณะกรรม
การหมู่บา้น ผูน้ า 
องคก์รภาคประช
าชนในเรื่องบทบ
าทหน้าทีข่องตน
เอง 
การจดัท าแผน 
ชุมชนการสรา้งชุ
มชนใหเ้ขม้แขง็ 
ดว้ยการมสีว่นร่ว
ม 

1,200,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดกิา
รสงัคม 

            

 
 
 
 
 
5.3  แผนงานการศึกษา 
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1. โครงการพฒันาศกัย
ภาพพนกังานคร ู
บุคลากรทางการศกึ
ษา 

ค่าใชจ่้ายดา้นสถาน
ที ่วสัดุ ค่าสมนาคุณ 
ค่าอาหารว่างและเค
รื่องดื่ม 

200,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการ 
ศกึษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

แบบ ผด.02/1 



29 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
 
 1. ครภุณัฑส์ านักงาน 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. ตูใ้สแ่ฟ้ม 2 ชัน้ 20 
ช่อง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อตูใ้สแ่ฟ้ม 2 ชัน้ 20 
ช่อง จ านวน 5 ตู ้

15,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

2. ตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่
อนกระจก 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อตูเ้กบ็เอกสารบานเ
ลื่อนกระจก จ านวน 
11 ตู ้

45,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

3. -โต๊ะท างานมกีระจก 
ระดบั 3-6 
พรอ้มเกา้อี ้  

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อโต๊ะท างานมกีระจ
ก ระดบั 3-6 
พรอ้มเกา้อี ้จ านวน 
3 ชุด 

18,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

4. เครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
13,000 บทียีู 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
13,000 บทียี ู
จ านวน 2  เครื่อง 

68,200 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

5. เครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บทียีู 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บทียี ู
จ านวน 4  เครื่อง 

189,600 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

6. เครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บทียีู 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บทียี ู
จ านวน 3  เครื่อง 

156,300 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

7. เครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
40,000 บทียีู 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
13,000 บทียี ู
จ านวน  6  เครื่อง 

409,200 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

8. เครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
48,000 บทียีู 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสว่น 
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บทียี ู
จ านวน  2  เครื่อง 

153,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

 

2. ครภุณัฑก์ารเกษตร 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

แบบ ผด.02/1 
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1. เครื่องสบูน ้าแบบหอ

ยโขง่มอเตอรไ์ฟฟ้า 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อเครื่องสบูน ้าแบบห
อยโขง่ 
ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า  
จ านวน 2 เครื่อง 

40,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

 
 
3. ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. -เครื่องตดัหญา้ 
แบบขอ้แขง็ 

เพือ่จดัซือ้เครื่องตดั
หญา้ แบบขอ้แขง็ 
จ านวน 3 เครื่อง 

28,500 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

2. เลื่อยตดัไม ้
โครงเลื่อยคนัธนู 
ขนาด 24 นิ้ว 

เพือ่จดัซือ้เลื่อยตดัไ
ม ้โครงเลื่อยคนัธนู 
ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 4 อนั  

4,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

3. --
เลื่อยตดักิง่ไมต้่อดา้
มได ้แบบหวังอ 

เพือ่จดัซือ้เลื่อยตดักิ่
งไมต้่อดา้มได ้
แบบหวังอ จ านวน 
5 อนั 

5,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

 
4. ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
4.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. -รถบรรทุก (ดเีซล) 
แบบดบัเบิล้แคบ็ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้
อรถบรรทุก (ดเีซล) 
แบบดบัเบิล้แคบ 
จ านวน 1 คนั 

950,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

 
 
 
5. ครภุณัฑโ์รงงาน 
5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. -
เครื่องเลื่อยวงเดอืนไ
ฟฟ้า แบบมอืถอื 
ขนาด 7 นิ้ว 

เพือ่จดัซือ้เครื่องเลื่อ
ยวงเดอืนไฟฟ้า 
แบบมอืถอื ขนาด 7 
นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

7,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

2. สว่านกระแทกไฟฟ้า 
ขนาด 16 มม.   
(5/8 นิ้ว) 

เพือ่จดัซือ้สว่านกระ
แทกไฟฟ้า ขนาด 
16 มม. (5/8 นิ้ว) 
จ านวน  1  ตวั 

6,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

3. -เครื่องตดัโลหะ 
ขนาด 14 นิ้ว 

เพือ่จดัซือ้เครื่องตดั
โลหะ ขนาด 14 นิ้ว 
จ านวน 1 เครอืง  

10,000 ม. 1,2,4, 
5,6,7 

กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 
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5. ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. -เครื่องคอมพวิเตอร ์
ส าหรบังานประมวล
ผล แบบที ่2 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอรส์ าหรบังา
นประมวลผลแบบ 
ที ่2 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

2. -
เครื่องพมิพแ์บบฉีด
หมกึ (Inkjet 
Printer)ส าหรบักระด
าษ ขนาด A3  

เพือ่จดัซือ้เครื่องพมิ
พแ์บบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer) 
ส าหรบักระดาษ 
ขนาด A3 จ านวน 1 
เครื่อง 

6,300 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 
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3. --เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1kVA 

เพือ่จดัซือ้เครื่องส าร
องไฟฟ้า ขนาด 
1kVA จ านวน 1 
เครื่อง 

5,800 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

4. -เครื่องอ่านบตัรแบบ 
อเนกประสงค ์

เพือ่จดัซือ้เคริอ่งอ่า
นบตัรแบบอเนกปร
ะสงค ์จ านวน 1 
เครื่อง 

700 อบต.แพรก
ษา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
 
1.  ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์

แบบ ผด.02/1 



35 
1.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. -
อุปกรณ์อ่านบตัรแบ
บอเนกประสงค ์

เพือ่จดัซือ้อุปกรณ์อ่
านบตัรแบบอเนกป
ระสงค ์จ านวน  2 
เครื่อง 

1,400 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดกิ
าร 

            

2. เครื่องพมิพแ์บบฉีด
หมกึ 
พรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์

เพือ่จดัซือ้เครื่องพมิ
พแ์บบฉีดหมกึ 
พรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์จ านวน 1 
เครื่อง 

4,300 อบต.แพรก
ษา 

กองสวสัดกิ
าร 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบ ผด.02/1 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
1.  ครภุณัฑส์ านักงาน 
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โต๊ะหมู่บูชา เพือ่จดัซือ้โต๊ะหมู่บู
ชา จ านวน  1  ชุด 

14,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

2. เกา้อีพ้กัคอย 3 ทีน่ัง่ เพือ่จดัซือ้เกา้อีพ้กัค
อย 3 ทีน่ัง่ จ านวน  
1  ชุด 

5,200 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

3. โต๊ะพรอ้มเกา้อี้ เพือ่จดัซือ้โต๊ะพรอ้ม
เกา้อี ้จ านวน  1  
ชุด  

10,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

4. รถเขน็พืน้ 
สแตนเลส 

เพือ่จดัซือ้รถเขน็พืน้ 
สแตนเลส  
จ านวน  1  คนั  

9,400 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภณัฑ ์

รายละเอยีดครุภณั
ฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

5. ดอลลีก่ลมพรอ้มถงั เพือ่จดัซือ้ดอลลีก่ล
มพรอ้มถงั  
จ านวน  3  อนั 

12,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

6. รถเขน็ถาด 
สแตนเลส แบบ 3 
ชัน้ 

เพือ่จดัซือ้รถเขน็ถา
ดสแตนเลส 
แบบ 3 ชัน้  
จ านวน  2  คนั 

16,400 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

7. รถเขน็ถาด 
สแตนเลส  

เพือ่จดัซือ้รถเขน็ถา
ดสแตนเลส 
จ านวน  1  คนั 

6,200 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

8. ตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่
อนกระจก 

เพือ่จดัซือ้ตูเ้กบ็เอก
สารบานเลื่อนกระจ
ก  
จ านวน  2  ตู ้ 

8,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
1.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โต๊ะท างาน ระดบั 3-
6 
พรอ้มกระจกและเก้า
อี ้

เพือ่จดัซือ้โต๊ะท างา
น ระดบั 3-6 
พรอ้มกระจกและเก้
าอี ้จ านวน  5  ชุด 

30,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             



 
 
 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

2. ตูล้อ็คเกอรเ์หลก็ 6 
ช่อง 

เพือ่จดัซือ้ตูล้อ็คเกอ
รเ์หลก็ 6 ช่อง 
จ านวน  1  ตู ้

8,990 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
2.  ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
2.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องคอมพวิเตอร ์
โน๊ตบุ๊ค 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอร ์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  1  เครื่อง 

22,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

2. เครื่องสแกนเนอร ์
งานเอกสารศูนยบ์ริ
การ 

เพือ่จดัซือ้เครื่องสแ
กนเนอร ์
งานเอกสารศูนยบ์ริ
การ จ านวน  1  
เครื่อง 

29,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02/1 
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3. เครื่องคอมพวิเตอรแ์
ม่ขา่ย แบบที ่2 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอรแ์ม่ข่าย 
แบบที ่2 จ านวน  1  
เครื่อง 

350,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
3.  ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
3.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. รถจกัรยานยนตข์นา
ด 120 ซซี ี

เพือ่จดัซือ้รถจกัรยา
นยนตข์นาด 120 
ซซี ีจ านวน  1  คนั 

56,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

2. รถยนตต์รวจการณ์ เพือ่จดัซือ้รถยนตต์
รวจการณ์ จ านวน  
1  คนั 

1,200,000 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
4.  ครภุณัฑอ่ื์น 
4.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องฉีดน ้าแรงดนั
สงู 

เพือ่จดัซือ้เครื่องฉีด
น ้าแรงดนัสงู  
จ านวน  1  เครื่อง 

2,450 อบต.แพรก
ษา 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
1. ครภุณัฑส์ านักงาน 
1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. ตูเ้กบ็กุญแจ เพือ่จดัซือ้ตูเ้กบ็กุญ
แจ จ านวน 1 ตู้ 

4,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02/1 
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2. ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. รถบรรทุก (ดเีซล) เพือ่จดัซือ้รถบรรทุก 
(ดเีซล) จ านวน 1 
คนั 

868,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครภุณัฑก์ารเกษตร 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

แบบ ผด.02/1 
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1. เครื่องเตมิอากาศกงั

หนัตนี ้าพลงังานแสง
อาทติยโ์ซล่าเซลล์ 

เพือ่จดัซือ้เครื่องเตมิ
อากาศกังหนัตีน ้าพ
ลงังานแสงอาทิตย์โ
ซล่าเซลล ์ 
จ านวน 4 เครื่อง 

200,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุขฯ 

            

 
 
4. ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. โท รทั ศ น์ แ อ ล อี ด ี
(LED TV) 
แบบ Smart ขนาด 
55 นิ้ว 

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์
แอลอดี ี(LED TV) 
แบบ Smart ขนาด 
55 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

27,500 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ครภุณัฑวิ์ทยาศาสตรห์รือการแพทย ์

แบบ ผด.02/1 
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5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องกระตุกหวัใจด้
วยไฟฟ้าชนิดอตัโน
มตั(ิAED) 

เพือ่จดัซือ้เครื่องกระ
ตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า
ชนิดอตัโนมตั(ิAED) 
จ านวน 3 เครื่อง 

300,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุขฯ 

            

2. กล่องเครื่องมอืแพท
ยส์แตนเลส 
พรอ้มฝาขนาด 8 x 
5 x 2 นิ้ว 

เพือ่จดัซือ้กล่องเครื่
องมอืแพทย ์
สแตนเลส 
พรอ้มฝาขนาด 8 x 
5 x 2 นิ้ว  
จ านวน 1 กล่อง 

2,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

3. กล่องเครื่องมอืแพท
ยส์แตนเลส 
พรอ้มฝา ขนาด 12 
x 8 x 2 นิ้ว 

เพือ่จดัซือ้กล่องเครื่
องมอืแพทย ์
สแตนเลส 
พร้อมฝา ขนาด 12 
x 8 x 2 นิ้ว 
จ านวน 1 กล่อง 

3,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

4. กล่องเครื่องมอืแพท
ยส์แตนเลส 
พรอ้มฝาขนาด 8x 
3x 1.5น้ิว 

เพือ่จดัซือ้กล่องเครื่
องมอืแพทยส์แตนเ
ลส 
พรอ้มฝาขนาด 8 x 
3 x 1.5 นิ้ว 
จ านวน 1 กล่อง 

2,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

5. เครื่องวดัแสง  เพือ่จดัซือ้เครื่องวดั
แสง จ านวน 1 
เครื่อง 

10,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

6. เครื่องวดัอุณหภูม ิ เพื่อจดัซื้อเครื่องวดั
อุณหภูมิ จ านวน 1 
เครื่อง 

10,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

 
6. ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั 
6.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. ตูเ้ยน็ขนาด 9 
ควิบกิฟุต 

เพือ่จดัซือ้ตูเ้ยน็ขนา
ด 9 ควิบกิฟุต 
จ านวน 1 ตู ้

14,700 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 
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7. ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
7.1  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องคอมพวิเตอรโ์
น๊ตบุ๊ก 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 
ส าหรบังานส านกังา
นจ านวน 1 เครื่อง 

16,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

 
 
8. ครภุณัฑอ่ื์นๆ 
8.1  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

แบบ ผด.02/1 
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1. ตวัถงับรรจุขยะแบบ

คอนเทนเนอรส์ ารอง 
เพือ่จดัซือ้ตวัถงับรร
จุขยะแบบคอนเทนเ
นอรส์ ารอง จ านวน 
3 ใบ 

270,000 อบต.แพรก
ษา 

กองสาธาร
ณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 

บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
1. ครภุณัฑส์ านักงาน 
1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบ
านเลื่อนทบึทรงสงู 

เพือ่จดัซือ้ตูเ้หลก็เก็
บเอกสารบานเลื่อน
ทบึทรงสงู จ านวน  
1 หลงั 

6,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 
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2. โต๊ะท างานระดบั 6-

7 พรอ้มกระจกและ 
เกา้อี ้

เพื่อจดัซื้อโต๊ะท างา
น ร ะ ดั บ  6 -7 
พร้อมกระจกและ 
เกา้อี ้จ านวน 1 ชุด 

9,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

3. เกา้อีท้ างานระดบั           
3-4 

เพื่อจดัซื้อเก้าอี้ท าง
านระดบั           3-
4 จ านวน  10 ตวั 

20,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

4. โต๊ะวางคอมพวิเตอร ์ เพื่อจดัซื้อโต๊ะวางค
อมพวิเตอร ์ 
จ านวน  40  ตวั 

60,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

5. ชัน้วางกระเป๋า 3 
ช่อง 

เพือ่จดัซือ้ชัน้วางกร
ะเป๋า 3 ช่อง จ านวน  
6  หลงั 

5,400 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

6. โต๊ะหมู่บูชา เพื่อจดัซื้อโต๊ะหมู่บู
ชา จ านวน  1  ชุด 

8,500 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

แบบ ผด.02/1 
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7. พดัลมตัง้พืน้ ขนาด 
16 นิ้ว   

เพื่อจดัซื้อพดัลมตัง้
พื้น  ขนาด 16 นิ้ ว  
จ านวน  4  ตวั 

8,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

8. พดัลมโคจร ขนาด 
16 นิ้ว 

เพื่อจดัซื้อพัดลมโค
จร ขนาด  16  นิ้ ว 
จ านวน  24  ตวั 

60,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

9. ตูท้ าน ้าเยน็ 1 
หวัก๊อก 
มกีรองในตวั 

เพื่อจดัซื้อตู้ท าน ้าเย็
น  1  หั ว ก๊ อ ก 
มี ก ร อ ง ใ น ตั ว 
จ านวน 2 เครื่อง 

30,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1. เครื่องคอมพวิเตอร์

ส าหรบังานส านกังา
นแบบประมวลผลแ
บบที ่1 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอรส์ าหรบังา
นส านกังานแบบปร
ะมวลผลแบบที ่1 
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า19นิ้ว)
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

2. เครื่องพมิพแ์บบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ ์

เพื่อจดัซื้อเครื่องพมิ
พ์แบบฉีดหมึกพร้อ
มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องพมิพแ์บบฉีด
หมกึ 

เพือ่จดัซือ้เครื่องพมิ
พแ์บบฉีดหมกึ 
จ านวน 4  เครื่อง 

36,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
 
 
 
3.  ครภุณัฑ์การศึกษา 
3.1  แผนงานการศึกษา 

แบบ ผด.02/1 
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. รถเขน็ฟุตบอลตะแก
รงเหลก็ 

เพือ่จดัซือ้รถเขน็ฟุต
บอลตะแกรงเหลก็ 
จ านวน 1 คนั 

10,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

2. เครื่องชัง่น ้าหนกัแบ
บมเีขม็พรอ้มชุดวดั
สว่นสงู 

เพื่อจดัซื้อเครื่องชัง่
น ้าหนักแบบมเีขม็พ
ร้อมชุดวัดส่วนสูง 
จ านวน  1  ชุด 

10,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
4.  ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
4.1  แผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. รถบรรทุก (ดเีซล) 
แบบดบัเบิล้แคบ็ 

เพือ่จดัซือ้รถบรรทุก
(ดเีซล) 
แบบดบัเบิล้แคบ็ 
จ านวน 1 คนั 

729,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 



 
 
 
5.  ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
5.1  แผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องขยายเสยีงแบ
บกระเป๋าหิว้ชุดช่วย
สอน 

เพือ่จดัซือ้เครื่องขย
ายเสยีงแบบกระเป๋า
หิว้ชุดช่วยสอน 
จ านวน 15 ชุด 

75,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
6.  ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
6.1  แผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1. โปรเจค็เตอร ์ขนาด 

3,000  ANSI 
Lumens 

เพือ่จดัซือ้โปรเจค็เต
อร ์ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
7.  ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั 
7.1  แผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. ชัน้คว ่าถาดอาหารแ
บบ 4 ชัน้ 

เพือ่จดัซือ้ชัน้คว ่าถา
ดอาหารแบบ 4 ชัน้ 
จ านวน 2 หลงั 

44,000 อบต.แพรก
ษา 

กองการศกึ
ษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บญัชีจ านวนครภุณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
1. ครภุณัฑส์ านักงาน 
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เกา้อีส้ านกังาน เพือ่จดัซือ้เกา้อีส้ านั
กงาน จ านวน 3 ตวั 

6,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             
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2. โต๊ะท างานระดบั 3-
6 พรอ้มกระจกและ 
เกา้อี ้

เพื่อจดัซื้อโต๊ะท างา
น ร ะ ดั บ  3 -6 
พร้อมกระจกและ 
เก้ าอี้  จ าน วน   5  
ชุด 

30,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

3. ตูล้ิน้ชกัเหลก็ เพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเ
หลก็ จ านวน 1 ตูว้ 

6,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

4. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบ
านเลื่อนทบึทรงสงู 

เพื่อจดัซื้อตู้เหล็กเก็
บเอกสารบานเลื่อน
ทบึทรงสูง จ านวน 2 
หลงั  

12,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

5. เครื่องถ่ายเอกสาร เพือ่จดัซือ้เครื่องถ่า
ยเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             
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6. ตูร้างเลื่อนระบบมอื

ผลกั 
เพื่อจดัซื้อตู้รางเลื่อ
น ร ะ บ บ มื อ ผ ลั ก 
จ านวน 1 ตู ้

100,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

7. ตูเ้หลก็เกบ็กุญแจ เพื่อจดัซื้อตู้เหล็กเก็
บกุญแจ จ านวน 2 
ตู ้

8,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

 
 
2.  ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. รถจกัรยานยนต ์
ขนาด 120 ซซี ี 
เกยีรอ์ตัโนมตั ิ

เพือ่จดัซือ้รถจกัรยา
นยนต ์ขนาด 120 
ซซี ีเกยีรอ์ตัโนมตั ิ
จ านวน 1 คนั 

56,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

 
 
 
 
 
3.  ครภุณัฑส์ ารวจ 
3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

แบบ ผด.02/1 
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ที ่ ครุภณัฑ ์

รายละเอยีดครุภณั
ฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. เครื่องวดัระยะดว้ยแ
สงเลเซอรแ์บบมอืถื
อ 

เพือ่จดัซือ้เครื่องวดั
ระยะดว้ยแสงเลเซอ
รแ์บบมอืถอื จ านวน 
1 เครื่อง  

35,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

 
 
4. ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

1. จดัซือ้ครื่องคอมพวิเ
ตอรส์ าหรบังานส านั
กงาน 

เพือ่จดัซือ้เครื่องคอ
มพวิเตอรส์ าหรบังา
นส านกังาน จ านวน 
9 เครื่อง 

180,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

2. เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 

เพือ่จดัซือ้เครื่องส าร
องไฟ  ขนาด 800 
VA  
จ านวน ๙ เครื่อง 

27,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             
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ที ่ ครุภณัฑ ์
รายละเอยีดครุภณั

ฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเ
นินการ 

หน่วยงานรั
บผดิชอบ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

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

3. เครื่องสแกนเนอร์ เพือ่จดัซือ้เครื่องสแ
กนเนอร ์ 
 จ านวน 1 เครื่อง 

3,500 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

4. เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์
หรอื LED ส ี

เพื่อจดัซื้อเครื่องพมิ
พ์เลเซอร ์หรอื LED 
ส ีจ านวน 1 เครื่อง 

15,000 อบต.แพรก
ษา 

กองคลงั             

 
 
 
 


