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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ได้ จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่ งเป็นแผน 
ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วงห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่
ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกาหลง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กาหลง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๖3 ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น และเพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4           
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ 
รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวทางท่ีชัดเจนมากขึ้น 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กาหลง มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  
 
  

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกาหลง 

เรื่อง แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
.......................................................................... 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

         เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง              
ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการ
แผนด าเนินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ โดย สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด หรือท่ีเว็บไซต์ 
www.kalong.go.th 

         ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
        ประกาศ   ณ  วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

สิบต ารวจเอก 
                  (ส าราญ  ชันแสง) 

                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
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หลักการและเหตุผล 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ซึ่ งจะเป็น เครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น                          
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าท่ีในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนงาน/
โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 บทน า และส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมซึ่ง
เป็นส่วนท่ีส าคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานต่อไป 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1. บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

 2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการจริงท้ังหมด ใน
พื้นท่ีขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ใหม้ีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
             3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ 
 4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น 
 5. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องการด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

      2 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ อปท. 
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของ 

อปท.  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

เสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ลงนามประกาศใช้แผนด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนด าเนินงาน  ภายใน 15  วัน 
นับแต่วันท่ีประกาศ 

(ปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 30 วัน) 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 1.ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 3. มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรมหรือมี
โครงการพัฒนาอย่างไรในพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       4 
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ส่วนท่ี  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บญัชโีครงการพัฒนา 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเกิดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของ อบต. อีกท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด (บำท) ท้ังหมด
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง-กำรบริหำร
      1.1   แผนงานบริหารท่ัวไป ๖ 6.74                 1,410,000                4.53                ส านักงานปลัด , กองคลัง
      1.2   แผนงานงบกลาง ๙ 10.11               11,257,510              36.21              ส านักงานปลัด

รวม 15 16.85             12,667,510             40.74             
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
      2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป ๑ 1.12                 200,000                   0.64                ส านักงานปลัด
      2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖ 6.74                 430,000                   1.38                ส านักงานปลัด 
      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 7.87                 470,000                   1.51                ส านักงานปลัด
      2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘ 8.99                 670,000                   2.15                ส านักงานปลัด
      2.5  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 -                   -                           -                  
      2.6  แผนงานงบกลาง 3 3.37                 9,125,000                29.35              ส านักงานปลัด

รวม 25 28.09             10,895,000            35.04             
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
      3.1  แผนงานการศึกษา ๗ 7.87                 1,518,200                4.88                กองการศึกษาฯ
      3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -                   -                           -                  
      3.3  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๙ 10.11               790,000                   2.54                กองการศึกษาฯ

รวม 16 17.98             2,308,200               7.42               
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข กีฬำ และนันทนำกำร
     4.1   แผนงานสาธารณสุข ๑๒ 13.48               540,000                   1.74                กองสาธารณสุขฯ
     4.2  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 -                                       -            -
     4.3  งบกลาง 0 -                   -                           -                  

รวม 12 13.48             540,000                 1.74               

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

7

แบบ ผด.01



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด (บำท) ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

7

แบบ ผด.01

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงแวดล้อม
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 6 6.74                 3,041,000                9.78                กองช่าง
      5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐ -                   -                           -                  
      5.3   แผนงานสาธารณสุข ๐              -                    -            -
      5.4   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.12                 426,000                   1.37                กองช่าง

รวม 7 7.87                3,467,000              11.15             
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
     6.1   แผนงานการศึกษา 0 -                   -                           -                  
     6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 -                   -                           -                  
     6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.12                 100,000                   0.32                ส านักงานปลัด
     6.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.12                 100,000                   0.32                ส านักงานปลัด

รวม 2 2.25                200,000                 0.64               
รวมทุกยุทธศำสตร์ 77 86.52             30,077,710             96.73             

บัญชีครุภัณฑ์
     1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน ๔ 4.49                 29,800                     0.10 ส านักงานปลัด , กองการศึกษาฯ
     ๒.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๐ -                   -                           -                  
     ๓.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐ -                   -                           -                  
     ๔.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑ 1.12                 15,000                     0.05                ส านักงานปลัด
     ๕.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ 6.74                 116,500                   0.37                ทุกกอง
     ๖.  ครุภัณฑ์ส ารวจ ๐ -                   -                           -                  

     



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด (บำท) ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

7

แบบ ผด.01

บัญชีครุภัณฑ์
     7.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 1.12                 854,000                   2.75                กองช่าง
     8.  ครุภัณฑ์การเกษตร ๐ -                   -                           -                  
     9.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๐ -                   -                           -                  
     10.  ครุภัณฑ์โรงงาน 0 -                   -                           -                  

รวมทุกครุภัณฑ์ ๑๒ 13.48             1,015,300               3.27               
                                                                                             รวมท้ังส้ิน ๘๙ 100.00           31,093,010              100.00           



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด (บำท) ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

7

แบบ ผด.01



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กร    
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง   และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการ             
เลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือใน                  
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าว             
สารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี       
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร                
และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง 
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 
256๕) หน้า 110 ข้อ 1) 

600,000 ต.กาหลง ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

              
       
 
 

   

       ๑๐ 

       ๑๑ 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

2. โครงการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลุกจิต 
ส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ได้แก่ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
เครื่องด่ืม อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีการ ที่
เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการใช้จัดงาน (ต้ัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 ถึง 2565 หน้า 110 ข้อ 2) (ส านักงาน
ปลัด) 

100,000 ต.กาหลง ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

3. รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดู
งาน หรือมาด าเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ

100,000 ต.กาหลง ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

            

       ๑1 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้ังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ังงบประมาณและ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) (ส านักงานปลัด) 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายที่
เก่ียวข้องกับการรับรองการต้อนรับบุคคลกลุ่ม
บุคคล หรือคณะบคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน (ต้ังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร

       12 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส านักงานปลัด) 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฏหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมร่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กับ องค์กรส่วนพ่อของส่วนท้องถ่ินอื่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับ รัฐวิสากิจ หรือ
เอกชน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน (ต้ัง
จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือหาเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองสาวนท้องถ่ิน) (ส านักงาน
ปลัด) 

๑3 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

 -ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศาสนาและงานรับพิธี 
 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการ
ต่างๆ เช่น วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันส าคัญต่างๆ ที่
รัฐบาลจัดข้ึน ได้แก่ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ (ต้ังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพ่ือมอบให้แก่บุคคลต่างๆค่าพวงมาลาและพาน
ประดับพุ่มดอกไม้) (ส านักงานปลัด) 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

400,000 ต.กาหลง ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

            

       ๑4 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

ท้องถ่ิน เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ
ขยะสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน เป็นต้น ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่
เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 111 ข้อ 7  

5. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีร าลึก
วันท้องถ่ินไทย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีร าลึกวันท้องถ่ิน
ไทย ตามแผนพัฒนา
ต าบล 2561 ถึง 2565 หน้า 111 ข้อ 8 

10,000 ต.กาหลง ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

            

6.  โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เต็นท์พิธี เวที ค่าจ้างเหมา
บริการ ธงสัญลักษณ์ และอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัด
งาน (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

200,000 

 

ต.กาหลง ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

            

๑5 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป                                                                                                                                                         แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

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

 

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557) อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 112 ข้อ 12 (ส านักงาน
ปลัด)  

 รวม 6 โครงกำร - 1,410,000                 
 

 

 

๑๖ 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่ง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตาม
หนังสือ ก.จ. , ก.ท. ปละ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5ว9 ลว. 22 ม.ค.
2557 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.,ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว
81 ลว. 10 ก.ค.2557 

243,400 
 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

2. เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ   
สาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
ร่วม หรือจ าเป็นเร่งด่วนตามความ
เหมาะสม หรือกรณีการป้องกันและยับย้ัง
ก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด

1,155,722 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๗ 

 

๑๕ 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

สาธารณภัยได้ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.
2541 ลว.3 ก.ค.2541 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ลว. 8 พ.ย.
2543, ตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลว. 12 มี.ค.
2545,ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.
2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/2989 ลว. 31 พ.ค.  
2560 และหนังสือกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1179 ลว. 15 เม.ย. 2563 )  

18 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

3. เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าศพพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้
มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตาม
กฎหมาย (ต้ังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0313.4/ว
2787 ลว. 18 พ.ย.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย
ที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.
2559)  (ส านักงานปลัด) 

100,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

4. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ต้ังจ่ายตาม
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ที่ มท 
0808.5/ 
ว30 ลงวันที่  12 ก.ค. 2560)  

440,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๑๙ 

 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 
5. เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ทดแทน (ต้ังจ่ายตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2ว
4172 ลว. 24 ธ.ค.2561) (ส านักงาน
ปลัด) 

25,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

6. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (ต้ังจ่ายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546, หนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที ่นร 0506/11251 ลว. 9 ก.ค.
2553, ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว74 ลว. 8 ม.ค.

168,388 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2553,ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว
2502 ลว. 20 ส.ค.2553, ตามหนังสือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ พม 5310/13731 ลว. 10 มิ
.ย.2553, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4295 ลว. 3 ส.ค.2560  ) 

7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
เขต อบต.กาหลง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2552 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมี่

7,500,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

สุด ที ่มท 0810.6/ว
1234 ลว. 23 มิ.ย.2560) (ส านักงาน
ปลัด)  

8. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใน
เขต อบต.กาหลง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมี่
สุด ที ่มท 0810.6/ว
1234 ลว. 23 มิ.ย.2560) (ส านักงาน
ปลัด) 

1,600,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร                                                
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 
           1.2 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขต อบต.กาหลง และผู้ป่วยเอดส์
ที่ขอรับข้ึนทะเบียนใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ.
2548, และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว
1381 ลว. 2 ก.ค.2558) (ส านักงาน
ปลัด) 

25,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 9 โครงกำร - 11,257,510               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1. โครงการขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม 
โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ใจเขาจราจร  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันความ 
ปลอดภัยทางถนน เพ่ือให้พนักงานองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ประชาชนนักเรียนในพ้ืนที่  
ได้เรียนรู้การใช้รถใช้ถนน สัญญาณจราจรต่าง  ๆ
 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง ค่าป้ายอุปกรณ์ในการฝึก 
สาธิตอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วน
บุคคล เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของที่ระลึก  
เช่าอุปกรณ์ในการฝึกและค่าใช้จ่ายอื่น  
(ต้ังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 - 2565 หน้า 63 ข้อ 7  
 
 

30,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒4 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน
ของ อปพร.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 - 2565 หน้า 63 ข้อ 9  

30,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

3. โครงการซ้อม
ดับเพลิงอพยพหนีไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนี
ไฟ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
อัคคีภัยในที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพ่ือ
เรียนรู้ขบวนการข้ันตอน เมื่อเกิดอัคคีภัย
ข้ึน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าหาร

70,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒5 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการฝึก
สาธิต และค่าเช่าอุปกรณ์จ าลอง
เหตุการณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 63 ข้อ 6  
 

4. โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน/ฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/
ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เพ่ือความรู้ด้านกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย

200,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

๒6 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการฝึก
สาธิต และค่าเช่าอุปกรณ์จ าลอง
เหตุการณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 2  

5. โครงการอาสา
ป้องกันอัคคีภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการยุวอาสาป้องกันอัคคีภัย เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะด้านป้องกันอัคคีภัยให้แก่
เยาวชน อายุระหว่าง 10-14 ปี เพ่ือเพ่ิม
ความรู้พ้ืนฐานในการปฎิบัติตัวเมื่อ
เกิดอัคคัภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ฝึกระเบียบแถว การใช้เครื่องดับเพลิง
ประเภทต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการฝึก

50,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒7 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

สาธิต และค่าเช่าอุปกรณ์จ าลอง
เหตุการณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 5 
 

 

๒๕ 

 

๒8 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

6. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ป้องกัน
อัคคีภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมเสริมความรู้ป้องกันอัคคภีัย
สัญจร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัยในพ้ืนที่แหล่ง
ชุมชน หมู่บ้าน ปละถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจถึงอันตรายของอัคคีภัย การใช้เครื่อง
ดับเพลิงเบื้องต้น ต่อประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างทั่วถึง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการฝึก
สาธิต และค่าเช่าอุปกรณ์จ าลอง
เหตุการณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 63 ข้อ 6  

50,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 6 โครงกำร - 430,000               

๒9 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

                                         
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน แบบ  ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 
 

๒๖ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป แบบ ผด. 02 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑. โครงการใหค้วามรู้
เรื่องภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2563 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป และ
ผู้ประกอบการมคีวามรู้เรื่อง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 ได้มีความรู้ความเข้าใจ
กับแนวทางในการจัดเก็บภาษีแบบ
ใหม่ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 55 ข้อ 1 (กองคลงั) 

200,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 1 โครงกำร - 200,000               
 

30 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

   
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์                                                
           2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก,  
เยาวชน,  ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้
พิการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการน าเด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมศูนย์
สามวัย ประชุมฝึกอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โครงการกจิกรรมวันผู้สงูอายุ ผู้พิการ
ร่วมงานวัน ผู้พิการสากล และกิจกรรมอื่นที่
เก่ียวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 57 ข้อ 5 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557)   
 
 
 
 
 

50,๐๐๐ ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

   
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์                                                
           2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 56 ข้อ 3(ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) 

50,๐๐๐ ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

3. โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการสนับ 
สนุนและส่งเสริมอาชีพผู้พิการผู้ได้
โอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าหารว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 ถึง 2565 หน้า 57  
ข้อ 9 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง 5 ส.ค.57) 

50,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

   
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์                                                
           2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

4. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
และสิทธิประโยชน์แก่
ผู้พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่ผู้
พิการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 ถึง 2565 หน้า 57 ข้อ 8 
 (ต้ังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557)  

50,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

5.  โครงการจัดงาน
ประเพณีวันส าคัญทาง
ครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่วัน
สงกรานต์ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆที่
จ าเป็น ในการจัดงานพิธีวันส าคัญทาง
ครอบครัว (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน

150,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

   
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์                                                
           2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 56 ข้อ 2 (ส านักงานปลัด)  

6.  โครงการด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
ฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เก่ียวข้อง (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2562-
2565 หน้า 56 ข้อ 1 (ส านักงานปลัด) 

70,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

7.  โครงการ
ประชุมสัมมนาอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
กฎหมาย และสิทธิ
ประโยชน์ เพ่ือการ
ส่งเสริม และพัฒนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และสิทธิประดยชน์แก่ผู้พิการ  (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา

50,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

       34 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

   
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์                                                
           2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

คุณภาพชีวิตคนพิการ ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 57 ข้อ 8 (ส านักงานปลัด) 

รวม 7 โครงกำร -  470,000               
 

       ๒๘ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1. โครงการชุมชนร่วมใจ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหา
อุทกภัย (น ้าท่วม) เพ่ือเตรียมความพร้อม
อบรมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย (น ้าท่วม) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้น้าชุมชน / สร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวัง / สร้างความเข้มแข็งต่อประชาชนใน
ท้องถ่ิน เช่น ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร ค่า
รับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม ้ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ
หรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้อง (ตั งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา

20,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 8 (ส้านักงานปลัด) 

2.  โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาภัยน ้าท่วม จัดซื อถุง
ทราย อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันอุทกภัย ปปรากฎในด้้านบริการ
ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565  หน้า 61 ข้อ 11  (ส้านักงานปลัด) 

100,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             

3. โครงการฝึกอบรม
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ในการผลิตให้แก่ กลุ่ม
อาชีพ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องด่ืม ค่าวัสดุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตั งจ่ายตามระเบียบ

50,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 60 ข้อ 4 (ส้านักงานปลัด) 

4. โครงการฝึกอบรม
จัดหาอาชีพเชิง
ปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการให้กับ
ประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ตั งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา

100,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 7 (ส้านักงานปลัด) 

5. โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ต้าบลกาหลง ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า 61 ข้อ 6 

100,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             

6. โครงการลดปัญหา
สังคม ลดความ
รุนแรงในครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรม
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ตั ง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 10 (ส้านักงานปลัด) 

50,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

7. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรม
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ตั ง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 9 (ส้านักงานปลัด) 

100,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             

8. โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรม
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ตั ง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง

150,000 

 

ต.กาหลง ส้านักงานปลัด             

       40 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 12 (ส้านักงานปลัด) 

รวม 8 โครงกำร - 670,000               



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           4.1 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
เขต อบต.กาหลง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2552 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มี่สุด ที ่มท 0810.6/ว1234 ลว. 23 มิ.ย.
2560) (ส านักงานปลัด) 

7,500,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใน
เขต อบต.กาหลง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน

1,600,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.กาหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

            

4๒ 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           4.1 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

  ทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว1234 ลว. 23 มิ.ย.
2560) (ส านักงานปลัด) 
256๐ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 6๖ 
ข้อ 3)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ใน
เขต อบต.กาหลง และผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับข้ึน
ทะเบียนใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ.
2548, และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมี่
สุด ที ่มท 0891.3/ว1381 ลว. 2 ก.ค.
2558) (ส านักงานปลัด) 

25,000 ต.กาหลง 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 3 โครงกำร - 9,125,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
           4.1 แผนงำนงบกลำง แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1. โครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ ์เต้นท์ เวท ีเครื่องขยาย
เสียง ประกาศนียบัตร ของขวัญ ของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆที่
จ าเป็น (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 114 ข้อ 6 (กองการศึกษาฯ) 

200,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

2. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ ์เต้นท์ เวท ีเครื่องขยาย
เสียง ประกาศนียบัตร ของขวัญ ของ
รางวัล และอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานกีฬา
อนุบาล (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

30,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 67 ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ) 

3. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมุด ดินสอ เครื่อง
เขียน ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา อาหาร เครื่องด่ืม เต้นท์พิธี
การ เวที ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ต้ังจ่าย
ตามระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

200,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตาม
หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 109 ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ) 

4. โครงการจัดพิธีมอบ
วุฒิบัตร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบ
วุฒิบัตร ได้แก่ ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่ เต้นท์ เวที เครื่องขยายเสียง ของ
รางวัลส าหรับกจิกรรมเด็ก
นักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น อื่นๆ ในการ
จัดงาน (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือกรม

30,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

46 
 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 66 ข้อ 10 (กองการศึกษาฯ) 

5. โครงการพัฒนา
ความรู้ในการจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา
ความรู้ในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เช่น การจัดศึกษาดูงาน การจัด
ฝึกอบรมบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านก่าร
ศึกษา การจัดประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ (ต้ังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัมนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 117 ข้อ 17 (กองการศึกษาฯ) 
 

100,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 241,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนอื่นๆ  โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565 หน้า  
115 ข้อ 9 (กองการศึกษา)ค่าอาหารกลาง 
วันต้ังไว้ 716,800 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าอา 
หารกลางวันของ ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.
วัดนาขวาง จ านวน 103 คน จ านวน 245  
วัน โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 ถึง2565 หน้า 114 ถึง
ข้อ 18 (กองการศึกษาฯ) 

958,200 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 6 โครงกำร - 1,518,200               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.1 แผนงำนกำรศึกษำ แบบ ผด.02  
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 
 

๔๐ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

1 โครงการกีฬาต าบล
กาหลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
อบรมกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าหาร ค่า
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น (ต้ังจ่าย
ตามระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 123 ข้อ 20 (กอง
การศึกษา) 
 

200,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าตอบแทนวิทยากร/
กรรมการ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดงานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม

50,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 114 ข้อ 4 (กอง
การศึกษาฯ) 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมาบริการ และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-

50,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

2565 หน้า 1134 ข้อ 3 (กอง
การศึกษาฯ) 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมาบริการ และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (ต้ังจ่ายตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 108 ข้อ 6 (กอง

200,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

การศึกษาฯ) 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัด

งานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมาบริการ และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 113 ข้อ 3 (กอง
การศึกษาฯ) 

40,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

53 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์
พิธี เวที ค่าจ้างเหมาบริการ และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬบูชา วันออก
พรรษา และวันส าคัญอื่นๆ (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 113 ข้อ 4 (กอง

50,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

การศึกษาฯ) 
7. โครงการ

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวต าบล
กาหลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
สื่อ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 107 ข้อ 4  (ส านักงาน
ปลัด) 

100,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

8. โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศกช์ุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น จ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า

50,000 

 

ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

เครื่องด่ืม ค่าของขวัญและของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น (ต้ัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 107 ข้อ 6  (ส านักงาน
ปลัด) 

9. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การตลาด
สมัยใหม่ ส าหรับ
ธุรกิจท่องเท่ียว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิด-
ปิดการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย

50,000 ต.กาหลง ส านักงานปลัด 
อบต. 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำ                                               
     3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
           2.6 แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 54 ข้อ 2  (ส านักงาน
ปลัด) 

รวม 9 โครงกำร - 790,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ส าหรับเป็นค่า
ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 

5,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

ต.กาหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

       

๒. 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหายา
เสพติดต าบลกาหลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหายาเสพติดต าบล
กาหลง ส าหรับเป็นค่าจัดอบรม เผยแพร่ให้
ความรู้เก่ียวกับป้องกันปัญหายาเสพ
ติด และส าหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการรณรงค์

30,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 
 
 
 

 

ป้องกันยาเสพติดต าบลกาหลง (ต้ังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

 
 
 
 
 
 

 
3. โครงการ/กิจกรรม

ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ / กิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ หรือโรคระบาด ส าหรับเป็นค่า
จัดอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับ
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดและส าหรับเป็นค่าจัดซื้อยา
เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือโรค
ระบาด เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัด
นก ฯลฯ เป็นต้น (ต้ังจ่ายตามระเบียบ

50,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

59 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

4. โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับเป็น
ค่าจัดอบรมเผยแพร่ให้
ความรู้ รณรงค ์ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่
ละโครงการ และส าหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา

160,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

60 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

ยาเสพติด To be number one  (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่น ในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ฯลฯ เป็น
ต้น (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

5. โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส ์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ส าหรับเป็น
ค่าจัดอบรม เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค และ
ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ์ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (ต้ัง

30,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

61 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

6. โครงการรณรงค์
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ส าหรับเป็นค่า
จัดอบรม เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และส าหรับ
เป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการรณรงค์
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง

30,000 ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

62 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กอง
สาธารณสุข) 

7. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ส าหรับเป็นค่า
ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ  (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

45,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

63 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

8. โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ/
หรือการจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ เป็นค่าจัด
อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ในการท ากิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือ
การจัดการขยะมูลฝอย ส าหรับเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการ
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และ/
หรือจัดการขยะมูลฝอย เช่น การปลูก
ป่า การคัดแยกขยะมูลฝอย ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2551-
2565 หน้า 74  ข้อ 18 (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

50,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

9. โครงการจัดการขยะ
อินทรีย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ
ขยะอินทรีย์ ส าหรับเป็นค่าจัด
อบรม เผยแพร่ให้ความรู ้หรือท ากิจกรรม
เก่ียวกับการจัดการขยะอินทรีย์ และ
ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ์ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการ
จัดการขยะอินทรีย์ (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) (กองสาธารณสุข
ฯ) 

40,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

10. โครงการท าความ
สะอาด Big 
Cleaning Day 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท าความ
สะอาด Big cleaning day ส าหรับ เป็นค่า
จัดอบรมเผยแพร่ให้ความรู ้หรือการท า
กิจกรรมเก่ียวกับการท าความสะอาด การ
จัดขยะมูลฝอย และส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ

40,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

เคมีภัณฑ์ วัสดุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ท าความสะอาด  Big cleaning day (ต้ัง
จ่ายตามระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5 / ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557) (กอง
สาธารณสุขฯ) 

11. โครงการเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า
ในคลองพ้ืนที่ต าบล
กาหลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองพ้ืนที่ต าบล
กาหลง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เผยแพร่
ให้ความรู ้ 
หรือการท ากิจกรรมเก่ียวกับการเฝ้าระวัง

30,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองพ้ืนที่ต าบล
กาหลง และส าหรับเป็นค่าจัดซื้อ
เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองพ้ืนที่
ต าบลกาหลง (ต้ังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 15 ข้อ 22 (กองสาธารณสุข
ฯ) 

12. โครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก (อถล.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ส าหรับ
เป็นค่าจัดอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ หรือ
ท ากิจกรรมเก่ียวกับอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก (อถล.) และส าหรับเป็นค่าซื้อวัสดุ

30,000 

 

ต.กาหลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                               
     4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข  กีฬำ  และนันทนำกำร 
           2.2 แผนงำนสำธำรณสุข แบบ ผด. 02 
ล ำดับ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในโครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก  (ต้ังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 61 ข้อ 10 (กอง
สาธารณสุข ฯ) 

รวม 12 โครงกำร - 540,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

1.  โครงการลอกราง
ระบายน ้าและตัด
ก้าจัดวัชพืช หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6 และ 
8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลอกรางระบาย
น ้า 5,500 ตารางเมตร และตัดก้าจัดวัชพืช
บริเวณข้างรางระบายน ้า 5,500 ตาราง
เมตร สถานที่บริเวณ รางระบายน ้าภายใน
ต้าบลกาหลง รายระเอียดตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 99 ข้อ 113 

426,000 

 

ต.กาหลง กองช่าง             

รวม 1 โครงกำร - 426,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 

  ๘. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและหิน
คลุก บริเวณซอย
บ้านนางสละ ดารา 
หมู่ที่ ๕ ต้าบล 
บางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและหินคลุก บริเวณซอยบ้าน 
นางสละ ดารา หมู่ที่ ๕ ต้าบลบางกระเจ้า  
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ความ
กว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือได้พื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.
ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) หน้า ๘๒ ข้อ ๒๐)  

๖๓๐,000 หมู่ที่ ๕ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๒ 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 ๙. โครงการก่อสร้าง
เข่ือนเข็มตัวไอ  
คสล.บริเวณปาก
คลองสุนัขหอน 
เชื่อม
สาธารณประโยชน์ 
ระหว่าง หมู่ที่ ๔-
หมู่ที่ ๕ ต้าบลบาง
กระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
เข่ือนเข็มตัวไอ คสล.บริเวณปากคลองสุนัข
หอน เชื่อมสาธารณประโยชน์ ระหว่าง หมู่ที่ 
๔-หมู่ที่ ๕ ต้าบลบางกระเจ้า ใกล้บ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ ๕ บ้านบางกระเจ้าน้อย ต้าบลบาง
กระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ความ
ยาวเข่ือนประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ทั งสองฝั่ง
คลองสาธารณประโยชน์ พร้อมสเตย์ทุก
ระยะ ๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๖๗)  

๑๗๖,000 หมู่ที่ ๔,๕ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๓ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 

 

๑๐. โครงการก่อสร้าง
เข่ือนริมคลอง 
คลองศาลเจ้า หมู่ที่ 
๕ ต้าบล 
บางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
เข่ือนริมคลอง คลองศาลเจ้า หมู่ที่ ๕ ต้าบล 
บางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ความ
ยาวเข่ือนประมาณ ๗๗.๐๐ เมตร ความสูง
สันเข่ือนประมาณ ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที ่อบต.
ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) หน้า ๑๐๓ ข้อ ๗๒) 
 

๑,๒๑๖,000 หมู่ที่ ๕ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๔ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

๑๑. โครงการขยายท่อ
ประปา ตลอดเส้น
ตั งแต่ต้นสาย ถึง
บ้านนายเจ๊ก 
(ด้านหลัง รพ.สต.
บ้านบางกระเจ้า) 
หมู่ที่ ๕ ต้าบล 
บางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายท่อ
ประปา ตลอดเส้นตั งแต่ต้นสาย ถึงบ้านนาย
เจ๊ก (ด้านหลัง รพ.สต.บ้านบางกระเจ้า) หมู่ที่ 
๕ ต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีรายละเอียด
ดังนี  ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๔.๐๐ เมตร 
เริ่มจากบริเวณหลังโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต้าบลบางกระเจ้า ถึงบริเวณกลุ่มบ้าน
นายธีระชัย ประยูรเวชสุนทร (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ก้าหนด) 
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) หน้า ๑๒๙ ข้อ ๑๓2)  
 

๓๘๐,000 หมู่ที่ ๕ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๕ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑๒. โครงการยกระดับ
ถนนลูกรัง หินคลุก 
พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าใหม่ ซอย
บ้านนายสง่า  
แก้วแสงงาม ถึง
บ้านนายวิเชียร 
ดารา หมู่ที่ ๖ 
ต้าบลบางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการยกระดับ
ถนนลูกรัง หินคลุก พร้อมวางท่อระบายน ้า
ใหม่ ซอยบ้านนายสง่า แก้วแสงงาม ถึงบ้าน
นายวิเชียร ดารา หมู่ที่ ๖ ต้าบลบางกระเจ้า 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  ก่อสร้างถนนลูกรัง
และหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จ้านวน ๑๒ 
ท่อน ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ความยาวผิวจราจรประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร 
หรือได้พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตตร (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ หน้า ๘๕ ข้อ 2๗)  
 

๙๙๘,000 หมู่ที่ ๖ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๖ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑๓. โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า 
คสล.พร้อมรางวี 
พร้อมบ่อพัก
ส้าเร็จรูปและฝาปิด 
บริเวณริมถนน
เฉลิมพระเกียรติ 
ริมคลองสุนัขหอน 
ถึงบ้านนายอุดม 
ไกรรักษ์ (ฝั่งซ้าย) 
หมู่ที่ ๖ ต้าบลบาง
กระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน ้า คสล.พร้อมรางวี พร้อมบ่อพัก
ส้าเร็จรูปและฝาปิด บริเวณริมถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ริมคลองสุนัขหอน ถึงบ้านนายอุดม 
ไกรรักษ์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ ต้าบลบาง
กระเจ้า  อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ก่อสร้าง
วางท่อระบายน ้า คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมรางวี พร้อมบ่อพักส้าเร็จรูป และฝาปิด
ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวท่อระบาย
น ้าประมาณ ๒๙๘.๐๐ เมตร (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.
ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕
หน้า ๑๑๓ ข้อ ๙๒)  
 

๑,๒๕๔,000 หมู่ที่ ๖ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๗ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 

๑๔. โครงการก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 
บริเวณปากทางเข้า
วัดบางกระเจ้า ฝั่ง
ขวา หมู่ที่ ๗ ต้าบล
บางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร บริเวณปากทางเข้าวัด
บางกระเจ้า ฝั่งขวา หมู่ที่ ๗ ต้าบลบาง
กระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี   ความ
กว้างของหลังคาใชง้านเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร 
ความยาวจากเสาถึงเสาประมาณ ๖.๐๐ 
เมตร ความสูงจากพื นถึงหัวเสาประมาณ 
๒.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๑๕๐)  

๑๕๘,000 หมู่ที่ ๗ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๘ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

๑๕. โครงการยกระดับ
ถนนหินคลุกเชื่อม
จากถนนเฉลิมพระ
เกียรติ เข้าบ้าน
นายจรัญ รอดเจริญ 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร ตลอด
แนวถนนซอย หมู่ที่ 
๗ ต้าบล 
บางกระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับ
ถนนหินคลุกเชื่อมจากถนนเฉลิมพระเกียรติ 
เข้าบ้านนายจรัญ รอดเจริญ กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร ตลอดแนวถนนซอย หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ความยาวผิวจราจรประมาณ ๗๐๐.๐๐ เมตร 
หรือได้พื นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที ่อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ หน้า ๘๘ ข้อ ๓๕)  

๕๔๗,000 หมู่ที่ ๗ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๖๙ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑๖. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบ
คลองขุดใหม่ 
(คลอง
อเนกประสงค์) หมู่
ที่ ๘ ต้าบลบาง
กระเจ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบคลองขุดใหม่ (คลอง
อเนกประสงค์) หมู่ที่ ๘ ต้าบลบางกระเจ้า 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ความ
กว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความยาว
ผิวจราจรประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือได้
พื นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตารางเมตร ความ
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 
256๕) ยุทธศาสตร์ทื่ ๕ หน้า ๘๙ ข้อ ๓๘)  
 
 
 
 

๑,๙๖๖,000 หมู่ที่ ๘ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๗๐ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

 

 

๑๗. โครงการปรับปรงุ
ศาลาอเนกประสงค์ 
ให้เป็นสถานี
ดับเพลิงย่อย ฝั่งทิศ
เหนือของ อบต.
บางกระเจ้า  
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรงุ
ศาลาอเนกประสงค์ ให้เป็นสถานีดับเพลิง
ย่อย ฝั่งทิศเหนือของ อบต.บางกระเจ้า  
หมู่ที่ ๘ ต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. 
ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ หน้า  
1๔๓ ข้อ ๑๖๖)  
 
 

๓๗๖,000 หมู่ที่ ๘ 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๗๑ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้าง
เข่ือนก้าแพงกันดิน 
คสล. บริเวณแพรก
สาธารณประโยชน์ 
ในซอยย่านซื่อ หมู่
ที่ 9 ต้าบล 
บางกระเจ้า 
 
 
 
  
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
เข่ือนก้าแพงกันดิน คสล. บริเวณแพรก
สาธารณประโยชน์ ในซอยย่านซื่อ หมู่ที่ 9 
ต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ก่อสร้างเข่ือน คสล.เข็มตัวแอล (L) ความยาว
ประมาณ 130.00 เมตร ความสูงสันเข่ือน 
1.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
5 หน้า 107 ข้อ 80)  
 
 
 
 

1,994,000 หมู่ที่ 9 
ต.บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๗๒ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้าง
บันไดทางขึ น
ด้านหน้าและ
ด้านข้าง อบต. 
บางกระเจ้า  
หมู่ที่ ๖ 
 
 
 
  
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้าง
บันไดทางขึ นด้านหน้าและด้านข้าง อบต. 
บางกระเจ้า หมู่ที่ ๖ ต้าบลบางกระเจ้า 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  ขนาดความกว้าง
บันได 2.55 เมตร ความยาวบันได 6.00 
เมตร หรือได้พื นที่ไม่น้อยกว่า 30.60 ตาราง
เมตร จ้านวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบต.ก้าหนด) พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 143 
ข้อ 164)  
 
 
 
 

360,000 ที่ท้าการ 
อบต. 

บางกระเจ้า 

กองช่าง             

๗๓ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 

20. 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน ้าชาย-หญิง 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ชั น
ล่าง ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล
บางกระเจ้า 
หมู่ที่ ๖ ต้าบล 
บางกระเจ้า 
 
 
 
  
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
ห้องน ้าชาย-หญิง บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ชั นล่าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางกระเจ้า หมู่ที่ ๖ ต้าบล 
บางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี  ก่อสร้าง
อาคารห้องน ้าชาย-หญิง จ้านวน 10 ห้อง 
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที ่อบต.ก้าหนด) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
5 หน้า 143 ข้อ 165)  
 
 

555,000 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์

อบต.บาง
กระเจ้า 

กองช่าง             

รวม 20 โครงกำร - 18,905,000               

๗๔ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบหลัก 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

๑. 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงรางระบาย
น ้า ค.ส.ล. 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง
รางระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 1.10 เมตร ยาว 170 เมตร สถานที่
ก่อสร้างบริเวณรางระบายน ้าลานวัด
กาหลง ถึง คลองสุนัขหอน รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 105  ข้อ 155  (กองช่าง)  

1,100,000 

 
 
 
 

 
 

ต.กาหลง 
 

กองช่าง 
 

            

2. โครงการก่อสร้าง
สะพานไม้ข้ามคลอง 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานไม้
ข้ามคลอง หมู่ที่ 6 ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 18.50 เมตร สถานที่
ก่อสร้างบริเวณ หมู่บ้านท้องคุ้ง คลองเลียบ
ทางรถไฟ รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต. ก้าหนด  ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 105 ข้อ  156   (กองช่าง) 
 

401,000 

 

ต. กาหลง 
 

กองช่าง 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

3. โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 1,3,6,8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั งกล้องวงจร
ปิด CCTV จ้านวน 8 ชุด ในพื นที่ หมู่
ที ่1,3,6 และ 8 รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.ก้าหนด  ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้า   63  ข้อ   10   (กองช่าง)  

495,000 

 

ต. กาหลง 
 

กองช่าง 
 

            

4. โครงการติดตั ง
เครื่องออกก้าลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 
1,5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั งเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง (โครงสร้าง
เหล็ก) จ้านวน 16 ชุด สถานที่ติดตั ง
บริเวณ หมู่ที่ 1, 5 รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.ก้าหนด  ตามแผนพัฒนาท่้อง
ถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้า   105  ข้อ   158  (กอง
ช่าง) 

450,000 

 

ต. กาหลง 
 

กองช่าง 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

5.  โครงการปรับปรงุ
เสริมผิวจราจร หมู่
ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเสริมผิว
จราจร โดยท้าการเสริมพื นทางหินคลุก และ
ลาดยางผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 1
00 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย
กาหลง 4 หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต. ก้าหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 105  ข้อ 157  (กองช่าง) 

495,000 

 

ต. กาหลง 
 

กองช่าง 
 

             

6.  โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ต้าบล
กาหลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ต้าบลกาหลงก้าจัดวัชพืชขยะพร้อม
ทั งปรับสภาพสิง่แวดล้อมเช่นดินคันทาง
ฯลฯ ค่าไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย วัสดุ
ปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทศัน์
ต้าบลกาหลงและอื่นๆ ปรากฎในด้านชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะชุมชน งาน

100,000 

 

ต. กาหลง 
 

กองช่าง 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม 
           3.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ แบบ ผด.02 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561 ถึง 256 5 หน้า 98 ข้อ 1
12 (กองช่าง)  

รวม 6 โครงกำร - 3,041,000                
 

73 

๕๔ 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้ำงสังคมให้เป็นสุข 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                                  
      6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
           2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน แบบ ผด.02  

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 

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

 

 

1. 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม
กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้ังจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2557) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 2561-
2565 หน้า 109 ข้อ 1 (ส านักงานปลัด)  

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.กาหลง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 

 

            

รวม 1 โครงกำร - 100,000               
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
กระจกบานเลื่อน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ตู้ ตู้
ละ 6,000 บาท เพ่ือเก็บ
เอกสาร ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดต้ัง
ราคาตามท้องตลาด 

12,000 

 

อบต. 
กาหลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงกำร - 12,000               

 
 
 
  
 
 
 
 
 

๗6 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน 
  1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. เก้าอี้ท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
จ านวน 4 ตัว ตัวละ 2,700 บาท 
ครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด   
 

10,800 

 

อบต. 
กาหลง 

กองการศึกษาฯ 
 

            

2. เครื่องเคลือบเอกสาร เพ่ือจัดซื้อเครื่องเคลือบ
เอกสาร จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในการ
เคลือบเอกสาร ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จัดต้ังราคาตามท้องตลาด 

4,000 

 

อบต. 
กาหลง 

กองการศึกษาฯ 
 

            

  
 
 

๗7 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 
 1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน 
  1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

3. จัดซื้อถังคูลเลอร์น้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์
น้ า ราคา 3,000 บาท เพ่ือใช้ใส่น้ า
ด่ืมให้เด็กนักเรียน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จัดต้ังราคาตามท้องตลาด 

3,000 

   

อบต. 
กาหลง 

กองการศึกษาฯ 
 

            

รวม 3 โครงกำร - 17,800               
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๗8 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน 
  1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารรางเลื่อนแบบ
พวงมาลัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบ
พวงมาลัย 1 ตอน แบบ 10 ตู้ ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 382 ซม. ความลึก
ไม่น้อยกว่า 121 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 223 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดต้ังราคาตามท้องตลาด    
 
 
 

120,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองคลงั 
 

            

รวม 7 โครงกำร - 251,000               
 
 
 
 
 

๗๙ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

  1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  1.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร  
20 ช่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 
20 ช่อง จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 2,500 
บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคา
ตามท้องตลาด  
 
 
 

5,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

รวม  1 โครงกำร  - 5,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

  1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
  1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารรางเลื่อนแบบ
พวงมาลัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบ
พวงมาลัย 1 ตอน 6 ตู้ ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 258 ซม. ขนาด
ความลึกไม่น้อยกว่า 121 ซม. ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 223 ซม. 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด    
 

80,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง             

2. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 2 ชุด ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด   

18,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง             

รวม 2 โครงกำร - 98,000               
 

๘๐ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
  2.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อบันทึกเสียง
ดิจิตอล บันทึกใน MP3 
หน่วยความจ า 4 GB จ านวน 1 
เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีก าหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ัง
ราคาตามท้องตลาด  
 
 
 

4,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงการ - 4,000               
  
 
 
 
 
 
 

๘๑ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
  2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ ระบบ YHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 
ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ 
อุปกรณ์ติอต้ังครบชุดพร้อมหนังสือ
คู่มือ จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ 24,000 
บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 และ
ชนิดประจ าท่ี ขนาด 40 วัตต์ 
ประกอบด้วยตัวเครื่องไมโครโฟน เสา
อากาศ ติอต้ังครบชุดพร้อมหนังสือ
คู่มือ จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ 30,000 
บาท 
 

54,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงกำร - 54,000               
  
  

๘๒ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
  2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 
12 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 177 
 
 

52,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 52,000               
  
 
 
 
  

๘๓ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
  3.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อกล้องดิจิตอล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล 
แบบสะท้อนภาพเลนสืเด่ียว (DSLR) 
เซ็นเซอร์รับภาพแบบฟูลเฟรม ความ
ละเอียดไม่ต่่ากว่า 24 ล้านพิกเซล 
รองรับการบันทึกวีดีโอ คุณภาพไม่ต่่า
กว่าระดับ Full HD 1080p พร้อม
เลนสืแบบออโต้โฟกัส ทางยาวโฟกัส
ไม่ต่่ากว่า 24-120 มม. รูรับแสง
กว้างสุด ไม่ต่่ากว่า F4 รับแสงแคบสุด 
ไม่ต่่ากว่า F/22 พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว จ่านวน 1 ตัว ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่มีก่าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด  
 
 
 

75,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

ส่านักงานปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงกำร - 75,000               

๘๔ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
  3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพน่ิง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพน่ิง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล จ่านวน 1 ตัว บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส่านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 หน้า 8 

13,600 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

2. จัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนย้าย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนย้าย จ่านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่มีก่าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด  

18,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

รวม 2 โครงกำร - 31,600               
  
  

๘๕ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
  4.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อถังต้มน้้ำไฟฟ้ำ ดิ
จิตัล 21 ลิตร 

เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อถังต้มน้้ำไฟฟ้ำ ดิ
จิตัล 21 ลิตร เพ่ือใช้ในงำน
ประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรม
ต่ำงๆ ครุภัณพ์ดังกล่ำว ไม่มีก้ำหนดใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อรำคำ
ตำมท้องตลำด 

15,000 

 

อบต. 
กำหลง 

ส้ำนักงำนปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงกำร - 15,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

  4.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อพร้อมติดต้ัง
ผ้ำม่ำนห้องประชุม 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดต้ังผ้ำม่ำนห้อง
ประชุม (ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุม
เล็ก) จ้ำนวน 2 ชุด 
ห้องประชุมใหญ ่
- ผ้ำม่ำนขนำด 1.40 ม.×2.50 ม.  
จ้ำนวน 8 บำน 
- ผ้ำม่ำนขนำด 0.95 ม.×1.90 ม.  
จ้ำนวน 2 บำน 
ห้องประชุมเล็ก 
- ผ้ำม่ำนขนำด 1.40 ม.×2.50 ม.  
จ้ำนวน 6 บำน 
- ผ้ำม่ำนขนำด 0.95 ม.×1.90 ม.  
จ้ำนวน 2 บำน 
- ผ้ำม่ำนขนำด 0.65 ม.×2.00 ม.  
จ้ำนวน 2 บำน 
ครุภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่มีก้ำหนดในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังรำคำตำม
ท้องตลำด 

100,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

ส้ำนักงำนปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 3 โครงกำร - 119,900               

๘๗ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

  
 4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

       4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ
แบบข้ออ่อน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ
แบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 
1.4 แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ้ำนวน 
3 เคริ่องๆ ละ 10,900 บำท  รำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส้ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2561 หน้ำ 
10 (ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 172 ข้อ 6) 
 

32,700 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

 

๘๘ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

         4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. จัดซื้อถังใส่น้้ำแข็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังใส่น้้ำแข็ง 
ขนำดบรรจุ 40 ลิตร จ้ำนวน 1 ใบ  
ครุภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่มีก้ำหนดในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังรำคำตำม
ท้องตลำด   

2,500 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

รวม 2 โครงกำร - 35,200               

 

๘๙ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 17,000 บำทเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครูภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2563 

17,000 

 

อบต. 
กำหลง 

ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

 

            

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ส ีจ ำนวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 
บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED  สี จ ำนวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 7,500 บำท เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 

30,000 

 

อบต. 
กำหลง 

ส ำนักงำนปลัด 
อบต. / กองคลัง 

 

            

         
 

8๐ 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
               5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดง
ภำพไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 30,000 บำท ตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 

30,000 

 

อบต. 
กำหลง 

ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 3 โครงกำร - 77,000               

 
 
 
  
  
 
 

81 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 
        5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        5.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction หรือ 
LED ส ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED  สี จ ำนวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 7,500 บำท เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 

15,000 

 

อบต. 
กำหลง 

กองกำรศึกษำฯ 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 15,000               

 
 
 
 
 
 

8๒ 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.3 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ส ี

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED  สี จ ำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 7,500 บำท เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 

7,500 

 

อบต. 
กำหลง 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 7,500               

 
 
 
 
 
 
 
 

8๓ 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 
เครื่อง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 17,000 บำทเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครูภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2563 

17,000 

 

อบต. 
กำหลง 

กองช่ำง 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 17,000               

 
 
 
 
 
 

8๔ 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 
  5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ 
จ ำนวน 2 เครื่อง (รำยละเอียดและ
รำคำตำมของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ 
วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 
 

5,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองคลงั 
 

            

รวม 11 โครงกำร - 153,300               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 
 

         5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 
น้ิว) พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 
2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 
 
 

17,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

ส ำนักงำนปลัด 
อบต. 

 

            

รวม 1 โครงกำร  - 17,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 
 

         5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
ส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. 
พ.ศ. 2562 
 
 
 

34,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองกำรศึกษำฯ 
 

            

2.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ ำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. 
พ.ศ. 2562 
 
 

8,600 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองกำรศึกษำฯ 
 

            

๙๗ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 
 

         5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.3 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ 
วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 
 
 
 

5,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองกำรศึกษำฯ 
 

            

รวม 3 โครงกำร - 47,600               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๘ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 
 

        5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.4 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำนักงำน (ขนำดจอไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว) พร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 17,000 
บำท เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 
2562 หน้ำ 5 ข้อ 10 
 

17,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

2.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก จ ำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 3,400 บำท เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ 
วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 หน้ำ 16 
ข้อ 42 
 

6,800 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

๙๙ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
         5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.4 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 2500 บำท เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ 
วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 หน้ำ 16 
ข้อ 42 
 
 
 

5,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองสำธำรณสุขฯ 
 

            

รวม 3 โครงกำร - 28,800               
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 
 

        5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 
1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 
1 ชุด เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนำคม 2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. 
2562 หน้ำ 4 ข้อ 8 
 

22,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองช่ำง 
 
 

            

2.  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 
น้ิว) พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 
ชุด  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 
2562 หน้ำ 3 ข้อ 7 

17,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองช่ำง 
 

            

๑๐๑ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
4,300 บำท เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ณ วันที่ 15 
มี.ค. 2562 หน้ำ 16 ข้อ 42 
 

8,600 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองช่ำง 
 
 

            

4.  จัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,500 บำท เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ 
วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2562 หน้ำ  ข้อ 
61 
 

5,000 อบต. 
บำงกระเจ้ำ 

กองช่ำง 
 

            

รวม 4 โครงกำร  - 52,600               

๑๐๒ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 6. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
  6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
แบบเลเซอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ
แบบเลเซอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
หน้าจอ LCD วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
สามารถวัดระยะได้ทั้งระยะทาง ความ
ยาว ความกว้าง ความสูง ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด  
 
 
 

4,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองคลงั 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 4,000               
 
 
 
 
 

๑๐๓ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
  6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อไม้สต๊าฟ 
อลูมิเนียมแบบสไลด์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ 
อลูมิเนียมแบบสไลด์ ความยาว 5 
เมตร จ านวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 180 

4,900 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

2. จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
แบบดิจิตอล 
(DIGIROLLER) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
แบบดิจิตอล (DIGIROLLER) จ านวน 
2 อันๆ ละ 13,000 บาท ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 180  

26,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

รวม 2 โครงการ - 30,900               
  
  

๑๐๔ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 7. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
  7.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

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

1. จัดซื้อ รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน คัน
ละ 854,000 บาท เกณฑ์ราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐ
นงบประมาณ 1 ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562 
 
 

854,000 

 

อบต. 
กาหลง 

กองช่าง 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 854,000               

 
 
 
 
 

 

8๕ 
 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   
        7.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนที ่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

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. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 

ติดต้ังเครนไฮดรอลิค 
พร้อมกระเช้า เป็น
รถบรรทุกแบบ 6 ล้อ 
แบบมีกระเช้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก ติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้า เป็นรถบรรทุกแบบ 6 ล้อ 
แบบมีกระเช้า จ านวน 1 คัน 
เครื่องยนต์มีก าลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 
สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 
3 คน ระหว่างหัวเก๋งและกระบะ 
ติดต้ังเครนไฮดรอลิค มีประสิทธิภาพ
ในการยกน้ าหนักพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 177 

3,000,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 3,000,000               
 

๑๐๖

๐๐ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 8. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
  8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอย ULV 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอย ULV จ านวน 2 เครื่องๆ ละ
90,000 บาท ราคาครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565) หน้า 173 ข้อ 
10 
 
 
 

180,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

รวม 1 โครงกำร - 180,000               
 
 
 

 

๑๐๗ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
  9.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องตบดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 
จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม 2561 ข้อ 2 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 178 
 
 

21,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

2. จัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า (ขนาด
กลาง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า (ขนาด
กลาง) จ านวน 1 ตัว ครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตามท้องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 178 

 
 

30,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

๑๐๘ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

        9. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
  9.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ
เหล็กไฟฟ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โลหะเหล็ก 
ไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์ 
ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตามท้องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 179 
 
 

9,000 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

4. จัดซื้อรถเข็น
อเนกประสงค์ ล้อคู่
แมกซ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
รถเข็นอเนกประสงค์ ล้อคู่แมกซ์
จ านวน 2 คันๆ ละ 2,100 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565) หน้า 178 
 

4,200 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

รวม 4 โครงกำร - 64,200               
 

๑๐๙ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 10. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน 
  10.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ

ที่ 
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อแท่นตัดเหล็กไฟ
เบอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดเหล็กไฟ
เบอร์ 14 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดต้ังราคาตาม
ท้องตลาด (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565) หน้า 179 
 
 

4,800 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

2. จัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้า แบบมือถือ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 
9 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 
17 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 179 
 

6,900 อบต. 
บางกระเจ้า 

กองช่าง 
 

            

รวม 2 โครงกำร - 11,700               

๑๑๐ 

 



                                                                                                                                                                  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร 
 แบบ ผด.02/1 
 

 



                                                                                                                                                                  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แขวงทำงหลวง จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                  
           แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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

 

 

1. งานติดต้ังราวกั้น
อันตราย 
(Safety Guard 
Device) 

ท าการติดต้ังราวกั้นอันตราย 
(Safety Guard Device) W-
BEAM GUARDIAL CLASS I 
TYPE II จ านวน 5,500 
เมตร 

10,450,000 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ง
ตะวันตก-นาโคก ระหว่างกม.
32+000-กม.53+875 ด้านซ้าย
ทางขวาทาง (เป็นช่วง)  

แขวงทาง
หลวง 
จังหวัด

สมุทรสาคร 

            

2. งานติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดกิ่ง
เดียวเสาสูง 12 
เมตร 

ท าการติดต้ังชนิดกิ่งเดียวเสา
สูง 12 ม. 
- 12.00 M. (MOUNTING 
HEIGHT) TAPERED STEEL 
POLE SINGLE BRACKETS 
WITH HIGH PRESSURE 
SODIUM LAMPS 400 
WATTS,CUT-
OFF,MOUNTED AT GRAD 
- ELECTRICITY FEES  
จ านวน 366 ต้น 

21,540,000 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ง
ตะวันตก-นาโคก (เป็นช่วงๆ) 
ระยะทาง 5.840 กม. ระหว่า 
 กม.39+140 - กม.52+740 
(เป็นช่วงๆ)  
 

แขวงทาง
หลวง 
จังหวัด

สมุทรสาคร 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แขวงทำงหลวง จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                  
           แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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

 

 

3. งานไฟฟ้าแสง
สว่าง (Road 
Lighting) 

ท าการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
เสาสูง 9.00 ม. กิ่งเด่ียว 
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 
เฟส ขนาด 30 KVA – 9.00 
M. (MOUNTING HIEGHT) 
TAPERED STEEL POLE 
SINGLE BRACKETS WITH 
HIGH PRESSURE SODIUM 
LAMPS 250 WATTS,CUT-
OFF,MOUNTED AT GRAD 
- ELECTRICITY FEES  
จ านวน 91 ต้น 

3,998,000 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ง
ตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม. 
46+250 - กม.46+750 
(บริเวณร่องแบ่ง) ไหล่ทางทางหลัก
ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง 
(เป็นช่วงๆ) และ กม.47+650 – 
47+880 (บริเวณร่องแบ่ง) ไหล่
ทางทางหลักทางขนานด้านซ้าย
ทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) 

แขวงทาง
หลวง 
จังหวัด

สมุทรสาคร 

            

4. งานไฟฟ้าแสง
สว่าง (Road 
Lighting) 

ท าการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
เสาสูง 9.00 ม. กิ่งเด่ียว 
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 
เฟส ขนาด 30 KVA – 9.00 
M. (MOUNTING HIEGHT) 
TAPERED STEEL POLE 

3,446,600 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ง
ตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม. 
44+200 - กม.45+500 บริเวณ
ไหล่ทางทางหลักด้านซ้ายทางขวา
ทาง (เป็นช่วงๆ) 

แขวงทาง
หลวง 
จังหวัด

สมุทรสาคร 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แขวงทำงหลวง จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                  
           แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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

 

 

SINGLE BRACKETS WITH 
HIGH PRESSURE SODIUM 
LAMPS 250 WATTS,CUT-
OFF,MOUNTED AT GRAD 
- ELECTRICITY FEES  
จ านวน 78 ต้น 

5. งานเครื่องหมาย
น าทาง 

ท าการติดต้ังเครื่องหมายน า
ทาง โดยการติดต้ังปุ่มสะท้อน
แสง UNI – DIRECTIONAL 
ROAD STUD , เป้าสะท้อน
แสงชนิด INSTALLATION 
YELLOW REFLECTIVE 
TARGET (SIZE “A” 0.10 
X 0.15 M.) ON BARRIER 
และ ชนิด INSTALLATION 
YELLOW REFLECTIVE 
TARGET (Dia 0.15 M.) 

1,000,000 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีนฝั่ง
ตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.
34+000 - กม.53+835 ทาง
หลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็น
ช่วงๆ) 

แขวงทาง
หลวง 
จังหวัด

สมุทรสาคร 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แขวงทำงหลวง จังหวัดสมุทรสำคร 

   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน                                                  
           แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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

 

 

ON BARRIER ปริมาณงาน 1 
แห่ง 

รวม 5 โครงกำร - 40,434,600               
 

 

89 



วนัทีพ่มิพ์ : 8/9/2560  15:04:26

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

4,000,000 4,000,000

50,000 50,000

503,325 503,325

60,000 60,000

400,000 400,000

10,000,000 10,000,000

710,989 710,989

634,078 634,078

2,000,000 2,000,000

500,000 500,000

50,000 50,000

100,000 100,000

100,000 100,000

150,000 150,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

100,000 100,000

100,000 100,000

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการ "รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ"

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้

โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสุนขั

บา้และคมุก าเนิดสุนขั แมว

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ

โครงการคา่ยวทิยาศาสตร์

โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ

โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ

โครงการจดักจิกรรมพเิศษหรือโครงการ

พเิศษตามนโยบายของรฐับาล จงัหวดั  

อ าเภอ อบจ.

ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การประปา

เงนิชว่ยพเิศษ

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.)

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร

ส ารองจา่ย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

400,000 400,000

100,000 100,000

150,000 150,000

50,000 50,000

200,000 200,000

100,000 100,000

150,000 150,000

80,000 80,000

30,000 30,000

50,000 50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

 อปพร.

โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบั

อคัคภียั

โครงการปกป้องและเทดิทูนสถาบนัหลกั

ของชาติ

โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ

โครงการประเพณีสงกรานต์ วนัผูสู้งอายุ

และวนัครอบครวั

โครงการปรบัปรุงแหลง่น ้าสาธารณะ/คลอง

สาธารณะ

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ถนนพระราม 2 

และท ัง้สองขา้งทาง

โครงการป้องกนัภยัธรรมชาตแิละชว่ยเหลือ

ผูป้ระสบภยัธรรมชาตติ าบลบางกระเจา้

โครงการปลูกป่าชายเลนและปลอ่ยพนัธ์ุ

สตัว์น ้าต าบลบางกระเจา้

โครงการปั่นจกัรยานเพือ่ส่งเสรมิการ

ทอ่งเทีย่วต าบลบางกระเจา้

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนใน

เทศกาลตา่งๆ

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

โครงการท าความสะอาด Big Cleaning 

Day

โครงการจดัเวทีประชาคมเพือ่การจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่

โครงการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารและ

ผลงานการด าเนินงานของอบต.สู่ประชาชน



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

100,000 100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

100,000 100,000

20,000 20,000

150,000 150,000

200,000 200,000

50,000 50,000

300,000 300,000

20,000 20,000

70,000 70,000

50,000 50,000

50,000 50,000

900,000 900,000
ง

บ
120,000 120,000

25,000 25,000

5,000 15,000 20,000

20,000 20,000

11,000 5,500 27,500 44,000

20,000 30,000 30,000 80,000

จดัซ้ือตูก้ระจกบานเลื่อน 2 บาน

จดัซ้ือช ัน้วางเอกสาร 20 ชอ่ง

จดัซ้ือโตะ๊พรอ้มเก้าอี้ส านกังาน

จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิชมรมคนพกิาร

ต าบลบางกระเจา้

โครงการส่งเสรมิศกัยภาพเครือขา่ย

สาธารณสุข

โครงการอบรมคดัแยกขยะรีไซเคลิ

โครงการแหเ่ทียนพรรษา

โครงการอาสาสมคัรดแูลผูสู้งอายุในเขต

ต าบลบางกระเจา้

คา่อาหารเสรมิ (นม)

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร

จดัซ้ือเครื่องพมิพ์ดดีไฟฟ้า

โครงการพฒันาศกัยภาพและจรยิธรรมของ

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาฯ

โครงการพฒันาศกัยภาพการท างานบคุลากร

 ของ อบต.บางกระเจา้

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่

โครงการพฒันาสตรีและสถาบนัครอบครวั

โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมทาง

พระพุทธศาสนาตา้นภยัยาเสพตดิ

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุต าบลบาง

กระเจา้

โครงการส่งเสรมิการศกึษาและเรียนรูน้อก

พ้ืนทีข่องเด็กและเยาวชน

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

32,000 32,000

30,000 30,000

42,000 42,000

16,000 16,000

7,900 7,900

12,900 12,900

2,800 5,600 8,400

9,500 9,500

3,000 3,000

100,000 200,000 30,000 300,000 630,000

555,000 555,000

30,000 30,000 60,000

9,000 9,000 18,000

24,000 24,000

266,000 266,000

570,000 570,000

693,000 693,000

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิติอล

2. โครงการปรบัปรุงระบบกลอ้ง CCTV 

หมูท่ี ่9 ต าบลบางกระเจา้

1. โครงการขดุลอกคลองบางสีคตและคลอง

เล็ก บรเิวณชุมชุนรมิคลองบา้นชายทะเล

บางกระเจา้ หมูท่ี ่1 ต าบลบางกระเจา้

คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

1. โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด หมูท่ี ่3 

ต าบลบางกระเจา้

จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ ส านกังาน

จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรบั

งานประมวลผล

จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่2

จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ

จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรบั

งานส านกังาน

จดัซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า

จดัซ้ือเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้

ถงัหมกึพมิพ์

จดัซ้ือเครื่องตดัหญา้แบบขอ้แข็ง

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

จดัซ้ือถงัใส่น ้าแข็งพลาสตกิ

จดัซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดเีซล)

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1,180,000 1,180,000

798,000 798,000

1,990,000 1,990,000

1,980,000 1,980,000

910,000 910,000

1,500,000 1,500,000

1,186,000 1,186,000

99,000 99,000

280,000 280,000

138,000 138,000

7. โครงการก่อสรา้งยกระดบัถนน คสล. 

เขา้ซอยเฉลมิพระเกียรตซิอย 5 ไปทางทศิ

เหนือ หมูท่ี ่4 ต าบลบางกระเจา้

6. โครงการขดุลอกคลองบางสีคต,คลองนก

เล็ก และคลองดอนยาว หมูท่ี ่4 ต าบลบาง

กระเจา้

9. โครงการลงหนิคลุกยกระดบัถนนเดมิ 

บดอดัถนนบา้นนางวงศ์ อสิระฉนัท์ หมูท่ี ่6 

ต าบลบางกระเจา้

8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บรเิวณ

บา้นนายส าเนียง  เริ่มยนิด ีหมูท่ี ่5 ต าบล

บางกระเจา้

11. โครงการปรบัปรุงถนน คสล. บรเิวณ

บา้นนางวรรณา เริ่มยนิด ีหมูท่ี ่6 ต าบลบาง

กระเจา้

10. โครงการก่อสรา้งถนนทางเทา้ คสล. 

รมิคลองบรเิวณบา้นนายฉอ้อน หนินท์ หมูท่ี่

 6 ต าบลบางกระเจา้

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บรเิวณขา้ง

ปั๊มน ้ามนัพีทีไขม่กุด์ หมูท่ี ่3, 4 ต าบลบาง

กระเจา้

3. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติ

กคอนกรีต บรเิวณซอยชยัวฒัน์ พฒันา 1 

หมูท่ี ่1 ต าบลบางกระเจา้

2. โครงการเรียงหนิใหญป้่องกนัชายฝั่ง 

บรเิวณ หมูท่ี ่1 ต าบลบางกระเจา้ เชือ่ม หมู่

ที ่9 ต าบลบา้นบอ่

4. โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล. พรอ้ม

บอ่พกั คสล. และรางวี คสล. ท ัง้สองฝั่งเริ่ม

จากบา้นนายบญุเชดิ ถงึบรเิวณบา้นนายก

ฤษณะ ปั้นอุดม หมูท่ี ่2 ต าบลบางกระเจา้

งบลงทุน
ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

65,000 65,000

140,000 140,000

2,370,000 2,370,000

2,600,000 2,600,000

300,000 300,000

380,000 380,000

35,000 35,000

50,000 50,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนเอกชน (อุดหนุนลูกเสือชาวบา้น)

13. โครงการขดุลอกคลอง เขตหมูท่ี ่6 

คลองหลงัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล

 บา้นบางกระเจา้ และคลองขีเ้ลื่อย หมูท่ี ่6 

ต าบลบางกระเจา้

12. โครงการวางทอ่ระบายน ้า บรเิวณหลงั

วดัใตบ้า้นบอ่ ตอ่จากถนน คสล.เดมิ บา้น

นางสมศรี พลายงาม หมูท่ี ่6 ต าบลบาง

กระเจา้

15. โครงการก่อสรา้งเขือ่นเส้นวดัน่วมฯ 

ตอ่จากโครงการเดมิถงึสุดเขตต าบลบาง

กระเจา้ บรเิวณบา้นนายสมพงษ์ กรงัพานิช 

 เขือ่นเข็มตวัไอ คสล. หมูท่ี ่8 ต าบลบาง

กระเจา้

14. โครงการลงหนิคลุกบดอดัพรอ้มลาด

ยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บรเิวณถนน หลงั

 บรษิทั เค การชา่ง จ ากดั ตลอดเส้น หมูท่ี ่7

 ต าบลบางกระเจา้

17. โครงการก่อสรา้งขยายสะพาน คสล. 

ท ัง้สองขา้ง บรเิวณคลองย่านซือ่ใกลบ้า้น

นายไพฑูรย์ บรรณกร สมาชกิสภา อบต. 

หมูท่ี ่9 ต าบลบางกระเจา้

16. โครงการก่อสรา้งเขือ่นเข็มตวัไอ คสล. 

รมิถนนเชือ่มสะพานขา้มคลองย่านซือ่

บรเิวณบา้นนายไพฑูรย์ บรรณกร สมาชกิ

สภา อบต. ท ัง้สองฝั่ง หมูท่ี ่9 ต าบลบาง

กระเจา้

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล 

หรือพฒันาระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การ

จดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง

งบลงทุน
ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง

งบลงทุน



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

150,000 300,000 450,000

200,000 3,800,000 4,000,000

18,358,392 1,150,000 170,000 25,522,600 50,000 6,180,850 7,821,610 1,743,000 25,257,460 86,253,912รวม

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ



 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ 

ที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๖,๙ 
ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขนาด
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,065 เมตร หนา 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน  า
บ่อพักและรางวี หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๒๑ ตารางเมตร 
 

15,562,000 หมู่ที่ 6,9  
ต.บางกระเจ้า  

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ - 15,562,000               
 

๙๖ 

 


