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บทนำ 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล
เขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  เพ่ือสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 
และทำการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
3. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล

ตำบลเขาฉกรรจ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จัดทำร่างแผน
ดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผน/โครงการจากแผนงาน/โครงการของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  และหน่วยงาน
ต่างๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

4. คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดย
ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
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แผนภูมิแสดงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
1. การปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ 
3. แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมในปีงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจัดทำร่างแผนดำเนินงานฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเสนอร่างแผนดำเนินงานฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานฯ 

เสนอร่างแผนดำเนินงานฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนดำเนินงาน   
และปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันทีป่ระกาศ 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของจํานวน

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผดิชอบหลัก

1.ยุทธศาสตรการคมนาคมสะดวก

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1                                           0.46 650,000                       0.80 กองชาง

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9                                           4.15 4,653,890                    5.75 กองชาง

รวม 10                                       4.61 5,303,890                   6.55

2.ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

  2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 13                                         5.99 1,050,000                    1.30 สํานักปลัดฯ

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8                                           3.69 735,000                       0.91 ฝายปองกันฯ

  2.3 แผนงานการศึกษา 16                                         7.37 5,606,430                    6.92 กองการศึกษา/ศพด.

  2.4 แผนงานสาธารณสุข 9                                           4.15 713,000                       0.88 กองสาธารณสุขฯ

  2.5 แผนงานการเคหะและชุมชน 2                                           0.92 575,000                       0.71 กองชาง/กองสาธารณสุขฯ

  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7                                           3.23 1,110,000                    1.37 กองการศึกษา

  2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2                                           0.92 550,000                       0.68 กองชาง

  2.8 แผนงานการเกษตร 1                                           0.46 50,000                        0.06 กองสาธารณสุขฯ

  2.9 แผนงานงบกลาง 3                                           1.38 8,610,000                    10.63 สํานักปลัดฯ

รวม 61                                       28.11 18,999,430                 23.46

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

  3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1                                           0.46 450,000                       0.56 สํานักปลัดฯ

  3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 2                                           0.92 840,000                       1.04 กองชาง

  3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2                                           0.92 3,495,000                    4.31 กองชาง

รวม 5                                        2.30 4,785,000                   5.91

4.ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

  4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 34                                         15.67 19,251,970                  23.77 สํานักปลัดฯ/กองคลัง/ตรวจสอบภายใน

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13                                         5.99 3,415,460                    4.22 ฝายปองกันฯ

  4.3 แผนงานการศึกษา 18                                         8.29 5,929,500                    7.32 กองการศึกษา/ศพด.

  4.4 แผนงานสาธารณสุข 14                                         6.45 3,556,820                    4.39 กองสาธารณสุขฯ

  4.5 แผนงานการเคหะและชุมชน 15                                         6.91 11,267,670                  13.91 กองชาง/กองสาธารณสุขฯ

  4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7                                           3.23 1,430,320                    1.77 กองการศึกษา

  4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5                                           2.30 2,285,000                    2.82 กองชาง

  4.8 แผนงานงบกลาง 14                                         6.45 3,549,640                    4.38 สํานักปลัดฯ

รวม 120                                     55.30 50,686,380                 62.58

บัญชคีรุภัณฑ 21                                       9.68 1,225,300                   0.02

รวมท้ังสิ้น 217                                     81,000,000                 

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ผด.01



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 



1. ยุทธศาสตรการคมนาคมสะดวก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวางทอระบายน้ํา ทางไปหนองหวา

 ชุมชนรวมใจพัฒนา ม.4

วางทอระบายนํ้า ทางไปหนองหวา ชุมชน

รวมใจพัฒนา ม.4 ระยะทางยาวรวม 40.00 

เมตร โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดØ 

1.00 เมตร พรอมบอพัก สําหรับทอ Ø 1.00 

เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

กําหนด

       650,000 ทางไปหนองหวา 

ชุมชนรวมใจพัฒนา

 ม.4

กองชาง

650,000      

แบบ ผด.02

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-1.1



1. ยุทธศาสตรการคมนาคมสะดวก

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอสรางถนน คสล. ตรงขามซอย

เทศบาล 9 (ถนนเสนสหกรณฯ) ชุมชน

อนุรักษบานหนองขอน ม.3

กอสรางถนน คสล. ตรงขามซอยเทศบาล 9 

(ถนนเสนสหกรณฯ) ชุมชนอนุรักษบาน

หนองขอน ม.3 ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม

นอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

495,000        ตรงขามซอย

เทศบาล 9 (ถนน

เสนสหกรณฯ) 

ชุมชนอนุรักษบาน

หนองขอน ม.3

กองชาง

2 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหนา อบต.เขาฉกรรจ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกทคอนกรีต 

ซอยหนา อบต.เขาฉกรรจ  โดยยกระดับผิว

จราจรเดิม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 175 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 1,050  ตารางเมตร  แบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

496,650        ซอยหนา อบต.เขา

ฉกรรจ

กองชาง

3 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยแยกเทศบาล 20 (บานปาดํา)

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกทคอนกรีต 

ซอยแยกเทศบาล 20 (บานปาดํา)  โดย

ยกระดับผิวจราจรเดิม ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 1,040   ตาราง

เมตร  แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

491,920        ซอยแยกเทศบาล 

20 (บานปาดํา)

กองชาง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-1.2



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนหลังศาลาชุมชนทรายงามพัฒนา

ถึงบานนายสุรเดช จันทรบันฑิต

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกทคอนกรีต 

ถนนหลังศาลาชุมชนทรายงามพัฒนาถึงบาน

นายสุรเดช จันทรบันฑิต โดยยกระดับผิว

จราจรเดิม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 235 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา   940 ตารางเมตร  แบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

444,620        ถนนหลังศาลา

ชุมชนทรายงาม

พัฒนาถึงบานนาย

สุรเดช จันทรบันฑิต

กองชาง

5 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอย สวัสดีโชคอัพ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกทคอนกรีต  

ซอย สวัสดีโชคอัพ โดยยกระดับผิวจราจรเดิม

 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา

 0.05  เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา

 1,050 ตารางเมตร  แบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท.

496,650        ซอย สวัสดีโชคอัพ กองชาง

6 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนหลังศาลาอเนกประสงคชุมชนเขา

ฉกรรจสามัคคีเชื่อมหลังตลาดเขาฉกรรจ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกท  ถนนหลัง

ศาลาอเนกประสงคชุมชนเขาฉกรรจสามัคคี

เชื่อมหลังตลาดเขาฉกรรจ โดยยกระดับผิว

จราจรเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 180 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร พรอมปรับปรุง

ฝาบอพักรางเหล็ก แบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท.

450,000        ถนนหลังศาลา

อเนกประสงคชุมชน

เขาฉกรรจสามัคคี

เชื่อมหลังตลาดเขา

ฉกรรจ

กองชาง

ผด.02-1.2



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบานดาบทวีศกัดิ์

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลติกทคอนกรีต 

ซอยบานดาบทวีศักดิ์  โดยยกระดับผิวจราจร

เดิม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอย

กวา   850  ตารางเมตร  แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรับ อปท.

402,050        ซอยบานดาบทวีศักดิ์ กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอย ขางบานอาจารยเรไรอนุรักษบาน

หนองขอน  ม.3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานอาจารย

เรไรอนุรักษบานหนองขอน ม.3 ถนนกวาง 6 

เมตร ยาว  245  เมตร หนา 0.15 ไหลทาง

ลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไมนอยกวา 1,470 ตารางเมตร  แบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

882,000        ซอย ขางบาน

อาจารยเรไร

อนุรักษบานหนอง

ขอน  ม.3

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ซอย ขางบานหมวดวิเชียร บานสันติสุข ม.6

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขาง

บานหมวดวิเชียร ถนนกวาง 3.50 เมตร ยาว 

 150  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา 525 ตารางเมตร  แบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

495,000        ซอย ขางบานหมวด

วิเชียร บานสันติสุข

 ม.6

กองชาง

4,653,890     

ผด.02-1.2



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในเขตเทศบาล

จัดโครงการ/กิจกรรมในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

50,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมนักเรียน นักศึกษาใช

เวลาวางชวงวันหยุด และชวงปดภาค

เรียนใหเปนประโยชน

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมนักเรียน นักศึกษา

ใชเวลาวางชวงวันหยุด และชวงปดภาคเรียนให

เปนประโยชน

10,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

3 โครงการแกไขปญหาและบรรเทาความ

เดือดรอนแกผูยากไรและผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล

ผูยากไรและผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล 300,000      ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

4 โครงการ/กิจกรรม ท่ึสงเสริมการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวเน่ืองกับโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับโครงการอัน

เนื่อง มาจากพระราชดําริ เชน โครงการเกี่ยวกับ

เศษฐกิจพอเพียง/โครงการปลูกหญาแฝก/

โครงการรวมพลังชุมชนตามรอยพออยูอยาง

พอเพียง/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  ฯลฯ

20,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนไร

ที่พ่ึง

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพึ่ง

100,000      ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการฯ

6 โครงการการศึกษาเพ่ือตานการใชยาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม

โครงการการศึกษาเพ่ือตานการใชยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

50,000 ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น

จัดกิจกรรมฝกอบรมดานอาชีพ อยางนอย 2-3 

กิจกรรม /ป

50,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

8 โครงการสงเสริมสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม /ป 30,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

9 โครงการสงเสริมความรักและความ

อบอุนในครอบครัว

จัดกิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม /ป อาทิเชน 

กิจกรรม walk rally คายครอบครัว คายสมวัย 

ฯลฯ

30,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

10 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและ

เยาวชน

จัดกิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม /ป 30,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

11 โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการ

ออกกําลังกายแกเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

จัดกิจกรรม อยางนอย 1 กิจกรรม /ป 30,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

12 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ

(1)โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

ปองกันยาเสพติด

20,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

(2)โครงการเรงรัด คนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

เขาสูกระบวนการบําบัด

20,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

(3)โครงการ สกัดกั้นยาเสพติดในชวงเทศกาลป

ใหมและสงกรานต

60,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

(4)การแขงขันกีฬาอําเภอเขาฉกรรจตานภัยยา

เสพติด

30,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

(5)การแขงขันกีฬานักเรียนตานภัยยาเสพติด 20,000        ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ

13 โครงการตลาดนัด ความสุข จัดกิจกรรมตลาดนัด ความสุข อยางนอย 2-3 

กิจกรรม /ป

200,000      ในเฃตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการ

1,050,000   

ผด.02-2.1



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือปองกันและระงับอัคคภียัในเขตเทศบาล           25,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

2 โครงการซกัซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในเขตเทศบาล

          30,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ใหแกพนักงานดับเพลิงเทศบาล

อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

ใหแกพนักงานดับเพลิงเทศบาล

          20,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

4 โครงการฝกอบรม/ทบทวนความรู อปพร. ทบทวน เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการ

ปองกันภัยแกสมาชิก อปพร. ในเขต

เทศบาล

        150,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

5 โครงการเสริมสรางการรับรูเยาวชนดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา 

อายุระหวาง 12-18 ป จํานวน 100 คน

          30,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ อุดหนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 80,000          ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

7 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจ

เพ่ือฝกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ จํานวน 85 คน

        200,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

8 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

        200,000 ในเขตเทศบาล ฝายปองกันฯ

735,000       

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.2



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนอําเภอเขาฉกรรจ 1)วันคลายวันสวรรคต ร.9/วนัปยมหาราช/

วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ

 และวันพอแหงชาต/ิวันระลึกพระมหา

เจษฎาราชเจาและวันขาราชการพลเรือน/

วันจักร/ีวันฉัตรมงคล/วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพระ

บรมราชิน/ีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10/

วันแมแหงชาติฯลฯ

          75,000 อําเภอเขาฉกรรจ กองการศึกษา

2)จัดงานกาชาดจังหวัดสระแกว           50,000 อําเภอเขาฉกรรจ กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาภายใน จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในเด็ก

นักเรียน ศพด.  จํานวน 80  คน

          20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมวนัสําคัญของชาต/ิ

งานประเพณี

จัดกิจกรรมวันพอ  วันแมวันสงกรานต วัน

เขาพรรษา ฯลฯเด็กเล็ก จํานวน 80 คน 

และ ผูปกครอง  โดยจัดกิจกรรมตลอดป

ตามวันสําคัญ

          20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือเด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาลฯ

          80,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

5 โครงการปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศผูปกครอง/ชุมชน/นักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

            5,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.3



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6 โครงการปจฉิมนิเทศนนักเรียน ปจฉิมนิเทศนนักเรียนที่จบการศึกษา           20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

7 โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ เยี่ยมบาน ผูปกครอง/ครู             3,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

8 โครงการศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 80 คน ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปศึกษาจากสถานท่ีจริง

          10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการ

ปกปอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกปอง 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

          30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ งานกอนวัยเรียนฯ

10 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก

และเยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ จํานวน 200 คน เกิดการตระหนักรู

 สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา

ความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับ

ตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข

20,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

11 โครงการคายเยาวชน จัดกิจกรรมสรางสรรคเยาวชนในเขต

เทศบาลจํานวน  100  คน

          50,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

12 โครงการศูนยเยาวชนระดับพื้นท่ีเพ่ือสราง

ภูมิคุมกันและปองกันปญหายาเสพติดใน

เยาวชนนอกสถานศึกษา

จัดโครงการ/กิจกรรมในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนนอก

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

          20,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

13 โครงการสงเสริมออม กิจกรรมสงเสริมออมนักเรียนศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก

            2,000 ในเขตเทศบาล งานกอนวัยเรียนฯ

14 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจและสูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

10,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ผด.02-2.3



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

15 อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ จํานวน

 850 คน /ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 80

 คน จํานวน 260 วัน

      1,705,430 โรงเรียนอนุบาลเขา

ฉกรรจ /ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ

กองการศึกษา/

งานกอนวัยเรียน

16 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ จํานวน

 850 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200

 วัน

      3,486,000 โรงเรียนอนุบาลเขา

ฉกรรจ

กองการศึกษา/

งานกอนวัยเรียน

5,606,430     

ผด.02-2.3



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 1.กิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก 31 

พฤษภาคม/2.กิจกรรมรณรงควันตอตานยา

เสพติด วันที่ 26 มิถุนายน

15,000          ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวนประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่ไดรับ

การสํารวจอยางทั่วถึง

8,000            ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค

ไขเลือดออก

เปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหา

โรคไขเลือดออก

200,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

4 โครงการเฝาระวัง  ปองกันและควบคุมโรคติด

เช้ืออุบัติใหมและโรคติดเช้ืออุบัติซ้ํา ในชุมชน

จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโรคติดเช้ืออุบัติใหม

 และโรคติดเช้ืออุบัติซ้ํา แกประชาชนในชุมชน

100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

5 โครงการยุทธศาสตรสระแกว เมืองแหง

ความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง

จายเปนคาดําเนิน งานตามโครงการ

ยุทธศาสตรสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต

 4 ดี วิถีพอเพียง เชน การดําเนินงานหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

6 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสนุัขบา

จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ

และไมมีเจาของ จากการสํารวจของเทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจ

60,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

7 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยการใชสมุนไพร

ใกลตัว

 ประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องสมุนไพร

ใกลที่ตัวสามารถใชรักษาโรค

30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.4



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

8 โครงการสุขาภิบาลอาหาร อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก

ผูประกอบการดานอาหาร/ตรวจเฝาระวังสาร

ปนเปอนในอาหาร

50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

9 อุดหนุนโครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข อุดหนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

พระราชดํารดิานสาธารณสุขใหชุมชน

200,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานบริการฯ

713,000       

ผด.02-2.4



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงคการคดัแยกขยะในครัวเรือน 80,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานกําจัดขยะฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนหนาอําเภอ

เขาฉกรรจ (ทางสาย 3100)

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนหนาอําเภอเขาฉกรรจ 

(ทางสาย 3100) ระยะทาง 920 เมตร โดย

การจัดทําไหลทางปนจักรยาน พรอมติดตั้งไฟ

สองสวาง ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

กําหนด

495,000         ถนนหนาอําเภอ

เขาฉกรรจ (ทาง

สาย 3100)

กองชาง

575,000        

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

ผด.02-2.5



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัย

ยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 10 

ชุมชน

        150,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

2 โครงการฝกอบรมกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เยาวชน ในเขตเทศบาลฯจํานวน  50 คน 

อบรมทักษะกีฬาฟุตบอล, วายน้ํา, 

วอลเลยบอล เปนตน

          30,000 ในเขตเทศบาล กองการศกึษา/

งานกีฬาฯ

3 จัดซ้ืออุปกรณกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาลฯท้ัง  10  ชุมชน         100,000 ในเขตเทศบาล กองการศกึษา/

งานกีฬาฯ

4 โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะปละ  1  ครั้ง  

วันแรม 2 ค่ํา เดือน  11

        200,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา/

งานศาสนาฯ

5 โครงการจัดงานวันลอยกระทงและแขงขัน

เรือพายพ้ืนบาน

จัดงานวันลอยกระทง  และแขงขันเรือ

พายปละ 1 ครั้งในวนัขึ้น 1 ค่ํา เดือน  12 

 ของทุกป

        250,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา/

งานศาสนาฯ

6 โครงการจัดงานวันสงกรานต วันครอบครัว

 และวันผูสูงอายุ

จัดงานวันสงกรานต วันครอบครัว และวัน

ผูสูงอายุ  ปละ 1 ครั้งในเดือนเมษายนของ

ทุกป

        300,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา/

งานศาสนาฯ

7 โครงการแหเทียนพรรษาและวัน

อาสาฬหบูชา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาปละ 1 ครั้ง  ใน

วันขึ้น  15  ค่ําเดือน 8

          80,000 ในเขตเทศบาล กองการศกึษา/

งานศาสนาฯ

1,110,000     

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.6



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา

อเนกประสงค ชุมชนสันติสุข

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมศาลา

อเนกประสงคชุมชนสันติสุข โดยทําการ

ซอมแซมอาคารท่ีชํารุด,เปลี่ยนหลังคา,ฝา

เพดาน,ผนังก้ันหอง งานฝาอาคาร และงาน

อื่นๆตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

250,000        ศาลาอเนกประสงค

 ชุมชนสันติสุข

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา

อเนกประสงค ชุมชนบานเกาอุดมสุข

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมศาลา

อเนกประสงค ชุมชนบานเกาอุดมสุข โดยทํา

การซอมแซมอาคารท่ีชํารุด,เปลี่ยนหลังคา,ฝา

เพดาน,ผนังก้ันหอง งานฝาอาคาร และงาน

อื่นๆ ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

กําหนด

300,000        ศาลาอเนกประสงค

 ชุมชนบานเกาอุดม

สุข

กองชาง

550,000       

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.7



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.8 แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

50,000          ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฯ/งานสิ่งแวดลอม

50,000         

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.8



2. ยุทธศาสตรประชาชนมีคุณภาพ

2.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดส จํานวน 10 ราย           60,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ จํานวน 1,000 ราย       7,000,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการฯ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยพิการ ผูปวยพิการ จํานวน 200 ราย       1,550,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

งานสวสัดิการฯ

8,610,000     

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-2.9



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเขาฉกรรจ ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเขา

ฉกรรจ ตางๆ เชน แรลล่ี  ปนจักรยาน เดิน-

วิ่ง ฯลฯ

450,000       ในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

450,000      

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ผด.02-3.1



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางโซลาเซลล 

บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนอนุรักษ

บานหนองขอน ม.3

ติดต้ังเสาไฟฟา โคมกิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร เหล็ก

เคลือบกัลปวาไนซ โคมพรอมหลอด LED 

ขนาด 300 วัตต จํานวน 12 ตน  ตามแบบ

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

420,000        บริเวณสวนเฉลิม

พระเกียรติ ชุมชน

อนุรักษบานหนอง

ขอน ม.3

กองชาง

2 โครงการติดตั้งไฟโซลาเซล บริเวณสวนริม

คลองพระสทึง หมูที่ 4

ติดต้ังเสาไฟฟา โคมกิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร เหล็ก

เคลือบกัลปวาไนซ โคมพรอมหลอด LED 

ขนาด 300 วัตต จํานวน 12 ตน  ตามแบบ

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

420,000         บริเวณสวนริม

คลองพระสทึง หมูที่

 4

กองชาง

840,000       

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-3.2



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอสรางนํ้าพุพรอมไฟประดับ 

บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ม.3

กอสรางนํ้าพุพรอมไฟประดับ บริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 3 ตาม

แบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

495,000       สวนเฉลิมพระเกียรติ

 ม.3

กองชาง

2 โครงการกอสรางประติมากรรมเพ่ือใช

ตกแตงนํ้าพุบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ หมูท่ี 3

กอสรางประติมากรรมเพ่ือใชตกแตงน้ําพุ

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

อนุรักษบานหนองขอน หมูท่ี 3  ตามแบบ

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

3,000,000     สวนเฉลิมพระเกียรติ

 ม.3

กองชาง

3,495,000    

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-3.3



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี         756,000  - สํานักปลัดฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี

และรองนายกเทศมนตรี

        240,000  - สํานักปลัดฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี

        240,000  - สํานักปลัดฯ

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ  และที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี

        216,000  - สํานักปลัดฯ

คาตอบแทนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  

และสมาชิกสภาเทศบาล

      1,620,000  - สํานักปลัดฯ

2 เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 อัตรา       4,359,000  - สํานักปลัดฯ

เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา 2,714,880       - กองคลัง

เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  1  อัตรา 218,400         - ตรวจสอบภายใน

3 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และ

เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร. ใหแกพนักงานเทศบาล

           4,200  - สํานักปลัดฯ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และ

เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร. ใหแกพนักงานเทศบาล

          59,640  - กองคลัง

4 เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล /รอง

ปลัดฯ/นักบริหาร

เงินประจําตําแหนงสําหรับผูที่ดํารงตําแหนง

ปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/หัวหนาสํานัก/หัวหนาฝาย

 ฯลฯ

        398,400  - สํานักปลัดฯ

เงินประจําตําแหนงสําหรับผูที่ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย ฯลฯ

        170,400  - กองคลัง

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

คาใชจายหมวดเงินเดือนขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น (ฝายประจํา)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ผด.02-4.1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5 คาจางลูกจางประจํา คาจางของลูกจางประจําของเทศบาล  จํานวน 1 

อัตรา

288,960         - สํานักปลัดฯ

6 คาจางของพนักงานจางเทศบาล จํานวน 7 อัตรา       1,079,880  - สํานักปลัดฯ

คาจางของพนักงานจางเทศบาล จํานวน 7 อัตรา         809,400  - กองคลัง

7 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ 

ใหแกพนักงานจาง  จํานวน 7 อัตรา

          48,000  - สํานักปลัดฯ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ 

ใหแกพนักงานจาง  จํานวน 7 อัตรา

          99,900  - กองคลัง

8 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแก  อปท.

459,740         - สํานักปลัดฯ

433,650         - กองคลัง

18,520           - ตรวจสอบภายใน

9 30,000  - สํานักปลัดฯ

5,000  - กองคลัง

10 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100,000  - สํานักปลัดฯ

25,000  - กองคลัง

10,000           - ตรวจสอบภายใน

11 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ

พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ

30,000           - สํานักปลัดฯ

500,000  - สํานักปลัดฯ

350,000  - กองคลัง

10,000           - ตรวจสอบภายใน

12 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เปนคารับรองในการตอนรับบุคคล คณะบุคคลใน

การนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษา

 ดูงาน ฯลฯ

60,000           - สํานักปลัดฯ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

เทศบาล,คณะกรรมการสอบคัดเลือกตาง ๆ เงิน

ประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ

จายเปนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล

จายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง/พนักงานจาง

ตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ผด.02-4.1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

13 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 150,000         - สํานักปลัดฯ

80,000           - กองคลัง

20,000           - ตรวจสอบภายใน

14 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา

300,000         - สํานักปลัดฯ

80,000           - กองคลัง

50,000           - ตรวจสอบภายใน

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000         - สํานักปลัดฯ

30,000           - กองคลัง

16 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพื่อให

สามารถใชงานไดตามปกติ

        200,000  - สํานักปลัดฯ

17 คาวัสดุ 1)วัสดุสํานักงาน         300,000  - สํานักปลัดฯ

        150,000  - กองคลัง

5,000            - ตรวจสอบภายใน

2)วัสดุงานบานงานครัว 50,000           - สํานักปลัดฯ

5,000            - กองคลัง

3)วัสดุกอสราง            5,000  - กองคลัง

4)วัสดุยานพาหนะและขนสง         100,000  - สํานักปลัดฯ

           5,000  - กองคลัง

5)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         100,000  - สํานักปลัดฯ

          10,000  - กองคลัง

6)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           20,000  - กองคลัง

7)วัสดุโฆษณาและเผยแพร            5,000  - สํานักปลัดฯ

8)วัสดุคอมพิวเตอร           50,000  - สํานักปลัดฯ

          80,000  - กองคลัง

           5,000  - ตรวจสอบภายใน

8)วัสดุอ่ืนๆ            5,000  - สํานักปลัดฯ

18 คาสาธารณูปโภค 1)คาไฟฟา         500,000  - สํานักปลัดฯ

2)คาน้ําประปา           30,000  - สํานักปลัดฯ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา

สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาเดินทางสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เทศบาล

ผด.02-4.1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3)คาบริการโทรศัพท           30,000  - สํานักปลัดฯ

4)คาบริการไปรษณีย            5,000  - สํานักปลัดฯ

        100,000  - กองคลัง

5)คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           50,000  - สํานักปลัดฯ

          20,000  - กองคลัง

6)คาเชาพื้นที่เว็บไซด           10,000  - สํานักปลัดฯ

19 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เขาฉกรรจ

เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ตาง ๆ  ของเทศบาล

20,000  - สํานักปลัดฯ/งาน

วิเคราะหฯ

20 โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู

งานในประเทศและ/หรือตางประเทศ

เปนคาใชจายในการฝกอบรม  สัมมนา และทัศน

ศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือตางประเทศ

500,000  - สํานักปลัดฯ

21 ฝกอบรมและสัมมนาตามโครงการที่

เทศบาลจัดขึ้น

เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมตามโครงการที่

เทศบาลจัดขึ้น

30,000  - สํานักปลัดฯ

22 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งระดับ

ตางๆ

เปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งระดับตางๆ 50,000  - สํานักปลัดฯ

23 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวันเทศบาล

 ฯ

50,000  - สํานักปลัดฯ

24 โครงการเทศบาลสัญจร จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 50,000  - สํานักปลัดฯ

25 โครงการแขงขันกีฬามวลชนคนเขาฉกรรจ

ตานยาเสพติด

เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา

มวลชนคนเขาฉกรรจตานยาเสพติด

40,000  - สํานักปลัดฯ

26 โครงการกิจกรรมเก่ียวกับการเฉลิมพระ

เกียรติฯ

กิจกรรมเก่ียวกับเฉลิมพระเกียรติ 100,000  - สํานักปลัดฯ

27 โครงการรับเสด็จพระราชดําเนินของพระ

บรมราชวงศ

จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับเสด็จพระราช

ดําเนินของพระบรมราชวงศ

20,000  - สํานักปลัดฯ

28 โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ออกจัดเก็บภาษีนอกสํานักงานทั้ง 10 ชุมชน            2,000  - กองคลัง

29 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ปละ  1  ครั้ง         100,000  - สํานักปลัดฯ

30 โครงการกิจกรรมวันทองถิ่นไทย เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในวันทองถิ่น ฯ 30,000  - สํานักปลัดฯ

ผด.02-4.1



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

31 โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา

5,000  - งานการเจาหนาที/่

ฝายอํานวยการ/

สํานักปลัดเทศบาล

32 โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน

โครงการฝกอบรมฯ

30,000  - งานการเจาหนาที/่

ฝายอํานวยการ/

สํานักปลัดเทศบาล

33 โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย

ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน

โครงการฝกอบรมฯ

20,000  - งานนิติการ/       

ฝายอํานวยการ/

สํานักปลัดเทศบาล

34 โครงการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา เปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาและสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ

200,000  - สํานักปลัดฯ

19,251,970   

ผด.02-4.1



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คาใชจายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(ฝายประจํา)

จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  2 

อัตรา

        688,500  - ฝายปองกันฯ

2 เงินประจําตําแหนงนักบริหาร จายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูท่ีดํารง

ตําแหนงหัวหนาฝาย ฯลฯ

          18,000  - ฝายปองกันฯ

3 คาตอบแทนพนักงานจาง/พนักงานจาง

ตามภารกิจ พนักงานของเทศบาล

จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล 

จํานวน 11 อัตรา

      1,315,920  - ฝายปองกันฯ

4 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง  จํานวน 

11 อัตรา

        108,000  - ฝายปองกันฯ

5 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแก  อปท.

จายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกเทศบาล,คณะกรรมการ

สอบคดัเลือกตาง ๆ เงินประโยชนตอบแทน

อื่น (เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ

168,040         - ฝายปองกันฯ

6 เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก

พนักงานเทศบาล

10,000  - ฝายปองกันฯ

7 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ 

ฯลฯ

50,000  - ฝายปองกันฯ

8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเดินทางสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล

10,000           - ฝายปองกันฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.2



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

9 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล

100,000         - ฝายปองกันฯ

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

100,000         - ฝายปองกันฯ

11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ

  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

          50,000  - ฝายปองกันฯ

12 คาวัสดุ 1)วัสดุสํานักงาน            5,000  - ฝายปองกันฯ

2)วัสดุงานบานงานครัว 5,000            - ฝายปองกันฯ

3)วัสดุกอสราง           10,000  - ฝายปองกันฯ

4)วัสดุยานพาหนะและขนสง         300,000  - ฝายปองกันฯ

5)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         200,000  - ฝายปองกันฯ

6)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย            5,000  - ฝายปองกันฯ

7)วัสดุการเกษตร            5,000  - ฝายปองกันฯ

8)วัสดุเครื่องแตงกาย         100,000  - ฝายปองกันฯ

9)วัสดุเครื่องดับเพลิง         150,000  - ฝายปองกันฯ

10)วัสดุอื่นๆ            5,000  - ฝายปองกันฯ

13 คาสาธารณูปโภค คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           12,000  - ฝายปองกันฯ

3,415,460    

ผด.02-4.2



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 7 

อัตรา

      1,975,860  - กองการศึกษา

จายเงินเดือนครู คศ.1 จํานวน 4 อัตรา       1,063,260  - งานกอนวัยเรียนฯ

2 เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน

เพ่ิมตามวุฒิ และเงินเพ่ิมพิเศษ พ.ส.ร. ใหแก

พนักงานเทศบาล

          34,140  - กองการศึกษา

3 เงินประจําตําแหนงนักบริหาร จายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูท่ีดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกอง ฯลฯ

        170,400  - กองการศึกษา

4 เงินวิทยฐานะ จายเงินวิทยฐานะครู จํานวน 1 อัตรา           42,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

5 คาตอบแทนพนักงานจาง จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล 

จํานวน 4 อัตรา

        324,000  - กองการศึกษา

จายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางเทศบาล

 จํานวน 3 อัตรา

        505,800  - งานกอนวัยเรียนฯ

6 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงิน

เพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา

          36,000  - กองการศึกษา

คาใชจายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(ฝายประจํา)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานที่ดาํเนินการ

ผด.02-4.3



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานที่ดาํเนินการ

7 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแก  อปท.

102,690         - กองการศึกษา

42,150           - งานกอนวัยเรียนฯ

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก

พนักงานเทศบาล

30,000  - กองการศึกษา

9 50,000  - กองการศึกษา

50,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

10 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 50,000  - กองการศึกษา

50,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

11 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เปนคารับรองในการตอนรับบุคคล คณะ

บุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยม

 หรือทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ

50,000           - กองการศึกษา

12 50,000           - กองการศึกษา

50,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000           - กองการศึกษา

10,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

14 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ           40,000  - กองการศึกษา

          60,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

15 คาวัสดุ 1)วัสดุสํานักงาน         400,000  - กองการศึกษา

          30,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

2)วัสดุงานบานงานครวั 10,000           - กองการศึกษา

30,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

3)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           15,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

4)วัสดุการเกษตร             5,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาล,คณะกรรมการตาง ๆ  

เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล

ประจําป) ฯลฯ

พนักงานเทศบาล และบุคลากรในกอง

การศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาล

จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครภุัณฑ  

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ 

ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา

ผด.02-4.3



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานที่ดาํเนินการ

            2,000  - กองการศึกษา

            1,500  - งานกอนวัยเรียนฯ

6)วัสดุคอมพิวเตอร           20,000  - กองการศึกษา

          10,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

16 คาสาธารณูปโภค 1)คาไฟฟา           45,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

2)คาน้ําประปา           25,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

3)คาบริการไปรษณีย             1,200  - งานกอนวัยเรียนฯ

          15,000  - กองการศึกษา

          15,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

17 โครงการพัฒนาบุคลากรศนูยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4 

คน/กองการศึกษา 4 คน

          30,000  - งานกอนวัยเรียนฯ

18 (1)คาจัดการเรียนการสอน 102,000         - งานกอนวัยเรียนฯ

(2)คาหนังสือเรียน 12,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

(3)คาอุปกรณการเรียน 12,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

(4)คาเครื่องแบบนักเรียน 18,000           - งานกอนวัยเรียนฯ

(5)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน           25,800  - งานกอนวัยเรียนฯ

(6)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

ปฐมวัยใน ศพด.

308,700         - งานกอนวัยเรียนฯ

5,929,500     

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

5)วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5)คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ผด.02-4.3



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คาใชจายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(ฝายประจํา)

จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา      2,096,640  - กองสาธารณสุขฯ

2 เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตาม

วุฒิ และเงินเพ่ิมพิเศษ พ.ส.ร. ใหแกพนักงาน

เทศบาล

         21,300  - กองสาธารณสุขฯ

3 เงินประจําตําแหนงนักบริหาร จายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูที่ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย ฯลฯ

         78,000  - กองสาธารณสุขฯ

4 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแก  อปท.

จายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาล,คณะกรรมการตาง ๆ  เงนิ

ประโยชนตอบแทนอื่น (เงนิรางวัลประจําป) ฯลฯ

88,880          - กองสาธารณสุขฯ

5 30,000  - กองสาธารณสุขฯ

10,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

6 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน

เทศบาล

30,000  - กองสาธารณสุขฯ

7 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ ฯลฯ 120,000  - กองสาธารณสุขฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

จายเปนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ

สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.4



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

8 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000          - กองสาธารณสุขฯ

5,000            - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

9 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา

30,000          - กองสาธารณสุขฯ

10,000          - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000          - กองสาธารณสุขฯ

50,000          - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 50,000          - กองสาธารณสุขฯ

150,000        - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

12 คาวัสดุ 1)วสัดุสํานักงาน          30,000  - กองสาธารณสุขฯ

           5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

2)วัสดุงานบานงานครัว            5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

         50,000  - กองสาธารณสุขฯ

         10,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

50,000          - กองสาธารณสุขฯ

5,000            - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

5)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย          10,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

คาเดินทางสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เทศบาล

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา

สําหรับพนักงานเทศบาล

จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

3)วัสดุยานพาหนะและขนสง

4)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ผด.02-4.4



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

           5,000  - กองสาธารณสุขฯ

           5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

7)วัสดุคอมพิวเตอร            5,000  - กองสาธารณสุขฯ

           5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

8)วัสดุอื่นๆ            5,000  - กองสาธารณสุขฯ

           5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

13 คาสาธารณูปโภค 1)คาบริการไปรษณีย            1,000  - กองสาธารณสุขฯ

           1,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานบริการฯ

2)คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          10,000  - กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) เทศบาลตําบลเขา

ฉกรรจ

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)        500,000  - กองสาธารณสุขฯ

3,556,820    

6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ผด.02-4.4



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คาใชจายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(ฝายประจํา)

จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  6  

อัตรา

      2,056,500  - กองชาง

2 เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานเทศบาล จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงิน

เพ่ิมตามวุฒิ และเงินเพ่ิมพิเศษ พ.ส.ร. ใหแก

พนักงานเทศบาล

          34,140  - กองชาง

3 เงินประจําตําแหนงนักบริหาร จายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูท่ีดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย ฯลฯ

        170,400  - กองชาง

4 คาตอบแทนพนักงานจาง จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล 

จํานวน 3 อัตรา

        324,000  - กองชาง

จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ

 2 อัตรา/พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 8 อัตรา

      1,098,720  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล 

พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 11 อัตรา

      1,188,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานสวนสาธาณะ

5 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงิน

เพ่ิมตางๆ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา

          36,000  - กองชาง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.5



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงิน

เพ่ิมตางๆ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 10 

อัตรา

        336,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงิน

เพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 11 

อัตรา

        258,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานสวนสาธาณะ

6 109,350         - กองชาง

91,560           - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

99,000           - กองสาธารณสุขฯ/

งานสวนสาธาณะ

7 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จายเปนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ 85,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

8 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ 

ฯลฯ

500,000  - กองชาง

รายจายในการกําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 1,000,000       - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

9 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000           - กองชาง

10,000           - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

10 50,000           - กองชาง

10,000           - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000         - กองชาง

150,000         - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนา

จายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาล,คณะกรรมการตาง ๆ  

เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล

ประจําป) ฯลฯ

คาเดินทางสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาล

จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแก  อปท.

ผด.02-4.5



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

12 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ         200,000  - กองชาง

        250,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

13 คาวัสดุ 1)วัสดุสํานักงาน           30,000  - กองชาง

          10,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

2)วัสดุงานบานงานครัว         400,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

3)วัสดุกอสราง         300,000  - กองชาง

        100,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

          50,000  - กองชาง

        170,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

100,000         - กองชาง

600,000         - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

6)วัสดุการเกษตร           20,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

7)วัสดุโฆษณาและเผยแพร           10,000  - กองชาง

8)วัสดุคอมพิวเตอร           30,000  - กองชาง

9)วัสดุไฟฟาและวิทยุ         500,000  - กองชาง

10)วัสดุเครื่องแตงกาย           50,000  - กองชาง

          50,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครภุัณฑ 

 เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

4)วัสดุยานพาหนะและขนสง

5)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ผด.02-4.5



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานที่ดาํเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

11)วัสดุอื่นๆ           20,000  - กองชาง

            5,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

14 คาสาธารณูปโภค 1)คาไฟฟา         100,000  - กองชาง

2)คาน้ําประปา           20,000  - กองชาง

3)คาบริการไปรษณีย             1,000  - กองสาธารณสุขฯ/

งานกําจัดขยะฯ

4)คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม           15,000  - กองชาง

15 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K) จายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา 

K)

500,000         - กองชาง

11,267,670   

ผด.02-4.5



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คาใชจายหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(ฝายประจํา)

จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  1  

อัตรา

        355,320  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

2 คาตอบแทนพนักงานจาง จายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาล 

จํานวน 1 อัตรา

        108,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

3 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงิน

เพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง  จํานวน 1 

อัตรา

          12,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ 

ฯลฯ

250,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

20,000           - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

6 คาวัสดุ 1)วัสดุสํานักงาน           20,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

2)วัสดุงานบานงานครัว 30,000           - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

3)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย         250,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.6



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4)วัสดุการเกษตร           20,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

7 คาสาธารณูปโภค 1)คาไฟฟา         200,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

2)คาน้ําประปา         150,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

3)คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม           15,000  - กองการศึกษา/

งานกีฬาฯ

1,430,320     

ผด.02-4.6



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ซุมเฉลิมพระเกียรต ิจํานวน 1 ซุม บริเวณ

หนาโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ

495,000        บริเวณหนา

โรงเรียนอนุบาลเขา

ฉกรรจ

กองชาง

2 คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไดมาซึ่งกอสราง

จายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไดมาซึ่งกอสราง

500,000         - กองชาง

3 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ สระวายน้ํา อาคารเก็บพัสดุ กวาง 3.50 เมตร ยาว 

12.00 เมตร

495,000         - กองชาง

4 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุดับเพลิง อาคารเก็บพัสดุ กวาง 3.50 เมตร ยาว 

12.00 เมตร

495,000         - กองชาง

5 โครงการปรับปรุงหองนํ้าอาคารสํานักงาน 

ทั้งหมด

ปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงาน ทั้งหมด

โดยปรับปรุงหองน้ํา ประตูหองนํ้า เปลี่ยน

สุขภัณฑ และอุปกรณหองนํ้า ระบบประปา 

ตามแบบเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

        300,000  - กองชาง

2,285,000     

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.7



4. ยุทธศาสตรบริหารจัดการ

4.8 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง 400,000         - สํานักปลัดฯ

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รอยละ 0.2 ของคาตอบแทนพนักงานจาง 20,000           - สํานักปลัดฯ

3 เงินสํารองจาย เปนคาใชจายในกรณีท่ีจําเปนและไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา

463,540         - สํานักปลัดฯ

4 คาใชจายในกิจการจราจร เปนคาใชจายในการจัดการจราจร 40,000           - สํานักปลัดฯ

5 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จายคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย

110,000         - สํานักปลัดฯ

6 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ

พนักงานครู (ช.ค.บ.)

จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับ

บํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)

58,500           - สํานักปลัดฯ

7 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ จายเปนเงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 90,000           - สํานักปลัดฯ

8 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู จายเปนเงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู 30,000           - สํานักปลัดฯ

9 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญลูกจางประจํา

ถายโอน

จายเปนเงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ

ลูกจางประจําถายโอน

80,000           - สํานักปลัดฯ

10 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กบท. จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ 

กบท./เงินบํานาญ/เงินบําเหน็จดํารงชีพ

1,740,000       - สํานักปลัดฯ

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 120,000         - สํานักปลัดฯ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.02-4.8



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

12 เงินชวยพิเศษ จายเปนเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 20,000           - สํานักปลัดฯ

จายเปนเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 20,000           - สํานักปลัดฯ

จายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 20,000           - สํานักปลัดฯ

13 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จายเปนเงินบําเหน็จ/เงินบําเหน็จรายเดือน/

เงินบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา/

ลูกจางประจําถายโอน

276,000         - สํานักปลัดฯ

14 เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จายเปนเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 61,600          สํานักปลัดฯ

3,549,640     

ผด.02-4.8



1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

40,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บี

ทียู จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

60,100.- บาท  (ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

        180,300  - สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

36,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บี

ทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

54,200.- บาท  (ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

        108,400  - สํานัก

ปลัดเทศบาล

       288,700

1.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องเคลือบบัตร จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง 

(ราคาตามทองตลาด)

            3,500  - งานกอนวัย

เรียนฯ

           3,500

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.03

บัญชีจํานวนครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว

ผด.03



1.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน-บาน

ทึบ กระจกสูง

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน-บานทึบ 

กระจกสูง จํานวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท

  (ราคาตามทองตลาด)

          20,000  - กองสาธารณสุข

2 ตูเหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2 

บาน

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2 บาน 

มีมือจับชนิดบิด มีแผนขั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

 และ มี มอก.จํานวน  2 หลัง ๆ ละ 5,900

 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

          11,800  - กองสาธารณสุข

         31,800

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ติดต้ัง GPS Tracking รถยนต

สวนกลาง

ติดต้ัง GPS Tracking รถยนตสวนกลาง 

จํานวน 2 คัน

20,000           - งานปองกันฯ

         20,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.03



3. ประเภทครุภัณฑกอสราง

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ชุดทดสอบความขนเหลวของ

คอนกรีต (Slump Test Set)
ชุดทดสอบความขนเหลวของ

คอนกรีต (Slump Test Set) (ราคา

ตามทองตลาด)

            4,000  - กองชาง

2 เครื่องเจาะคอนกรีต จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน เบน

ซิล (คอริ่ง) 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

          50,000  - กองชาง

         54,000

4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ลําโพงเคลื่อนท่ี ขนาดไมต่ํา

กวา 300 วัตต

จัดซื้อลําโพงเคล่ือนที่ ขนาดไมตํ่ากวา 300

 วัตต จํานวน 1 เครื่อง  (ราคาตาม

ทองตลาด)

          20,000  - สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 ชุดไมคประชุมแบบไรสาย จัดซื้อชุดไมคประชุมแบบไรสาย  จํานวน 

2  ชุดๆละ 25,000 บาท (ราคาตาม

ทองตลาด)

          50,000  - สํานัก

ปลัดเทศบาล

         70,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.03



4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ลําโพงเคลื่อนท่ี ขนาดไมต่ํา

กวา 300 วัตต

จัดซื้อลําโพงเคล่ือนที่ ขนาดไมตํ่ากวา 300

 วัตต จํานวน 1 เครื่อง  (ราคาตาม

ทองตลาด)

          10,000  - กองชาง

2 เครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก จํานวน 1 

ชุด   (ราคาตามทองตลาด)

          35,000  - กองชาง

3 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 

ชอง (มิกเซอร)

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 ชอง 

(มิกเซอร) จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม

ทองตลาด)

            4,400  - กองชาง

         49,400

5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

5.1  แผนงานการศึกษา

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น มีระบบน้ําเย็น-

น้ํารอนในตวัแบบตั้งพ้ืน  2 หัวกอก ถัง

เก็บดานลาง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

8,000.- บาท (ราคาตามทองตลาด)

            8,000  - กองการศึกษา

           8,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผด.03



5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ถังนํ้า แบบสแตนเลส ขนาด

ความจุ 4,000  ลิตร

จัดซื้อถังนํ้า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 

4,000  ลิตร  จํานวน 3 ถัง (ราคาตาม

ทองตลาด)

        150,000  - กองชาง

       150,000

6. ประเภทครุภัณฑกีฬา

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องออกกําลังกายชนิด

จักรยานปนทางนํ้า

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายชนิดจักรยาน

ปนทางน้ํา จํานวน 12 ตัว ตัวละ 

40,000.-บาท  (ราคาตามทองตลาด)

        480,000  - กองชาง

       480,000

7. ประเภทครุภัณฑสํารวจ

7.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เทปวัดระยะลอเลื่อน จัดซื้อเทปวัดระยะลอเลื่อน  (ราคาตาม

ทองตลาด) จํานวน 1 ตัว

            7,000  - กองชาง

           7,000
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8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง (ราคา

ตาม ICT)

            7,500  - สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร

 หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

(ราคาตาม ICT)

          10,000  - สํานัก

ปลัดเทศบาล/

งานทะเบียน

ราษฎร

         17,500

8.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง (ราคา

ตาม ICT)

            7,500  - กองสาธารณสุข

           7,500
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8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คอมพิวเตอรโนตบุค จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 

เครื่อง ขนาดจอแสดงผล15.6 นิ้ว SSD 

ความจุ 512 GB แรม DDR4 16 GB  

(ราคาตามทองตลาด)

          37,900  - กองชาง

         37,900

รวม 21           1,225,300
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