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ค าน า 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เรียบร้อยแล้ว  นั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามก าหนดระยะเวลา  จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและ
สอดคล้องกับงบประมาณ  ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกขึ้น
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
โดยแผนการด าเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินงานในพ้ืนท่าขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  นอกจากนี้แผนการด าเนินงานดังกล่าวยังเป็น
เครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
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------------------------------------------------------------ 

ส่วนท่ี 1 

1.1  บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงานส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่
จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในกรปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมี

ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้นเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นลดความซ้ า ซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดย
ไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล 
1.2.3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
1.2.4 เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ 

แสดงถึง การด าเนินงานจริง 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้ จัดท าแผนด าเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่าการจักท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน   

และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบั บที่  2) พ.ศ.2559 ข้ อ 12 ให้ยกเลิกควา มในข้อ 27 ของร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.4.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / 
โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

  1.4.2  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ 
  1.4.3  เพ่ือประสานงานและบูรณการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.4.4  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นการควบคุมการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
โครงการได้ 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                

แบบผด02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ินกิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

               

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 436,000 หมู่ 3 กองช่าง         
 

         

  แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน                               

  หมู่ 3                                 

  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                     
  

            

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                               

  หน้า54/74)                                 

2 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 436,000 หมู่ 5 กองช่าง         
 

         

  แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน                               

  หมู่ 5                                 

  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 

  หน้า54/74)                                 
 
 
 
 



 
 

 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 436,000 หมู่ 6 กองช่าง         
 

         
  แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน                               
  หมู่ 6                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า54/74)                                 
4 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 447,000 หมู่ 2 กองช่าง         

 

         
  แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน                               
  หมู่ 2                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า54/74)                                 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
               

 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง อบรมให้ความรู้ในเร่ืองอาชีพ เช่น 50,000 ต าบลทับพริก ส านักปลัด       
 

           
  อาชีพ การส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพ                               
  ให้กับราษฎรภายในต าบล ศึกษาดูงาน                                
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า56/74)                                 
2 โครงการอุดหนุนโครงการเลี้ยง สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ 22,000 โรงเรียน ส านักปลัด   

 

               
  ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์ไข่และอาหารให้กับโรงเรียน   ตชด.                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขา   บ้านเขา                           
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 สารภี   สารภี                           
  หน้า57/74)                                

3 โครงการอุดหนุนโครงการตาม อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 70,000 ต าบลทับพริก ส านักปลัด       
 

           
  ยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายในต าบลทับพริกในการขับเคล่ือน                               
  ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ต าบลแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ วิถีพอเพียง                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า57/74)                                 

 
 



 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
               

 

2.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
                ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการต าบล 4 ดี วิถีพอเพียง ด าเนินการตามโครงการ 30,000 ต าบลทับพริก ส านักปลัด       
 

           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ต าบล 4 ดีวิถีพอเพียง                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า11/74)                                 
                                   

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
                ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ สนับสนุนการสร้างความปรองดอง 80,000 ต าบลทับพริก ส านักปลัด       
 

           
  ของชาติและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น 

 
                            

  สมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
 

                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ 

 
                            

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา  
 

                            
  หน้า9/74) พระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

 
                            

2 โครงการการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม กาจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชุม 20,000 ต าบลทับพริก ส านักปลัด       
 

           
  ความมั่นคงของชาติ ช้ีแจง เพ่ือสร้างความมั่นคงของ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ  ของชาติ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า10/74)                                 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
                ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 
รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ สนับสนุนการสร้างความปรองดอง 80,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

           
  ของชาติและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น    ทับพริก                           
  สมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา                                
  หน้า9/74) พระมหากษัตริย์ ฯลฯ                               
                                   

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 
3.2 แผนงานการักษาความสงบภายใน 

               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 80,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

            
  ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า26/74)                                 
                                   

 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการฝึกอบรมและทบทวน จัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวน 100,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  สมาชิกอปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ (อปพร.) โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เปิดปิดโครงการค่าตกแต่งสถานท่ี                               
  หน้า27/74) ค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองเขียน อุปกรณ์                                
    ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณ                               
   วิทยากร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม                               
   ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน                               
   ท่ีจ าเป็น                               

                  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.4 แผนงานการสาธารณสุข 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้ จัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาบริการ 30,000 ต าบล ส านักปลัด       
 
                 

  เลือดออก พ่นหมอกควันน้ ายาเคมีก าจัดยุง   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า44/74)                                 

 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.4 แผนงานการสาธารณสุข 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จัดกิจกรรม เช่น ส ารวจสุนัขและแมว 50,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  จากโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน จัดซ้ือวัคซีน รณรงค์ติด   ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ตามผลการด าเนินการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า45/74)                                 
                 

  
                 

3 โครงการอุดหนุนโครงการตาม อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยก   ทับพริก                            
  หมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ทันใจ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562               

  
  
  

                
  หน้า45/74)                             
4 โครงการอุดหนุนโครงการตาม อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

         
  พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้าน   ทับพริก                           
  หมู่ 2 บ้านทับพริก ทับพริก                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า47/74)                                 
 
 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.4 แผนงานการสาธารณสุข 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอุดหนุนโครงการตาม อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 3    ทับพริก                            
  หมู่ 3 บ้านเขาสารภี บ้านเขาสารภี                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า48/74)                                 
6 โครงการอุดหนุนโครงการตาม อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

         
  พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4    ทับพริก                           
  หมู่ 4 บ้านคลองหว้า บ้านคลองหว้า                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า49/74)                                 
7 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระ อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

         
  ราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5    ทับพริก                           
  บ้านป้ายเขียว บ้านป้ายเขียว                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า50/74)                                 

 
 
 



 
 

 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.4 แผนงานการสาธารณสุข 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระ อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  ราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6     ทับพริก                           
  บ้านทับพริก บ้านทับพริก                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า51/74)                                 
9 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระ อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       

 
         

  ราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7     ทับพริก                           
  บ้านคลองหว้า บ้านคลองหว้าใหม่                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า52/74)                                 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 
รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการอุดหนุนโครงการกิจกรรมเพ่ิม ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ 30,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

        
  ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน ผู้ประสานพลังแผ่นดินเก่ียวกับ    ทับพริก                           

  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ 
การเฝ้าระวังในการแก้ไขปัญหา
เสพติด                               

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
 

                              
  หน้า56/74)                                 
                                   
2 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบล 35,000 อ าเภอ ส านักปลัด       

 

         
  ในการช่วยเหลือประชาชนของ บ้านใหม่หนองไทร   อรัญประเทศ                           
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ                                 
  อ าเภออรัญประเทศ                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า52/74)                                 
3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 10,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

          
  จัดกิจกรรมวันคนพิการ วันคนพิการ    ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า53/74)                                 

 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  ภายในต าบล     ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า53/74)                                 
5 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 40,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

        
  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์    ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน                               
  หน้า53/74) ต าบลทับพริก                               
6 โครงการอุดหนุนโครงการจัดหา อุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ 10,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

         
  เคร่ืองอุปโภคบริโภคส าหรับ และผู้ด้อยโอกาส   ทับพริก                           
  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเด็ก                                 
  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้                                 
  ประสบสาธารณภัย                                 
  (ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า53/74)                                 

 
 
 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยจาก รณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติด 50,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

         
  ยาเสพติด เช่น การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม    ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดหาชุดตรวจสารเสพติด                                
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 การประชาสัมพันธ์การด าเนิน                               
  หน้า55/74) กิจกรรม                               
2 โครงการอุดหนุนโครงการจัด ด าเนินกิจกรรมรวมพลังต่อต้าน 20,000 อ าเภอ ส านักปลัด       

 

           
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพโลก   อรัญฯ                           
  อ าเภออรัญประเทศ                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า56/74)                                 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 

               

 

3.7 แผนงานงบกลาง 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 3,388,800 ต าบล ส านักปลัด 
 

           
  แก่ผู้สูงอายุ (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)      ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า70/74)                                 

 



 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
               

 

3.7 แผนงานงบกลาง 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 1,747,200 ต าบล ส านักปลัด 
 

           
  สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ     ทับพริก                            
  หรือทุพลภาพ(เบ้ียยังชีพผู้พิการ)                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า71/74)                                 
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 60,000 ต าบล ส านักปลัด 

 
           

  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ     ทับพริก                            
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า71/74)                                 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 67,410 อบต. ส านักปลัด 
 
                       

  (ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ ในระดับอบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   ทับพริก                            
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ                               
  หน้า73/74) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ                               

5 สมทบกองทุกสวัสดิการชุมชน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 90,000 ต าบล ส านักปลัด 
 
                       

  ต าบลทับพริก ชุมชนต าบลทับพริก   ทับพริก                            
  (ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า73/74)                                 

 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
                1 โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรมสร้างวินัย การส่งเสริม 20,000 อบต. ส านักปลัด       
 

         
  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล คุณธรรมจริยธรรม การประกาศ   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 การไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด                               
  หน้า12/74) 

 
                              

                                   
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

              

 

4.2 แผนงานการศึกษา 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ต าบล กองการศึกษา     
 

                
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ     ทับพริก                           
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า36/74)                                 

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 53,110 อบต. กองการศึกษา 
 
                       

  สนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการ สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,   ทับพริก                           
  ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเคร่ืองแบบ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทับพริก                               
  หน้า38/74) จ านวน 2 แห่ง                               
 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.2 แผนงานการศึกษา 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 382,200 อบต. กองการศึกษา 
 

           
  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 บริหารส่วนต าบลทับพริก จ านวน                               
  หน้า39/74) 2 แห่ง                                

4 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับ อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 749,280 อบต. กองการศึกษา 
 
                       

  โรงเรียนในเขตต าบลทับพริก (นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   

 
                          

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 2 แห่ง   
 

                          
  หน้า41/74)     

 
                          

5 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,252,000 อบต. กองการศึกษา 
 

           
  โรงเรียนในเขตต าบลทับพริก บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 การศึกษา(สพฐ.)                               
  หน้า43/74)                                 
                                   

 
 
 
 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม 100,000 ต าบล กองการศึกษา           
 

       
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน    ทับพริก 

 
                        

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562     
  

                        
  หน้า57/74)     

  
                        

       
  

                        
2 โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ส่งนักกีฬาภายในต าบลทับพริก 70,000 ต าบล กองการศึกษา       

 

            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   ทับพริก 

 
                        

  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562     
  

                        
  หน้า57/74)     

  
                        

       
  

                        
3 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับ จัดซ้ือวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬา 80,000 อบต. กองการศึกษา           

 

          
  หมู่บ้านภายในต าบล หมู่บ้านภายในต าบลทับพริก ท้ัง    ทับพริก 

 
                        

  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ 7 หมู่บ้าน                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า58/74)                                 

 
 
 
 
 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 
รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย                                 
  พร้อมฐานติดต้ัง หมู่ 1                                 
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า58/74)                                 

  จักรยานนั่งป่ัน 
จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 42000 หมู่ 1 กองการศึกษา           

 

         
    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    จักรยานนั่งป่ัน จ านวน 4 ชุด               

  
  

              

  อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง 
จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 16500 หมู่ 1 กองการศึกษา          

  

         
    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด               

  
              

    อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง                             
    จ านวน 1 ชุด                               

  อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก-หัวไหล่ 
จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 16,500 หมู่ 1 ส านักปลัด           

 

         
  หัวเข่า ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก-หัวไหล่-                               
    หัวเข่า  จ านวน 1 ชุด                               

 
 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 16,500 หมู่ 1 กองการศึกษา           
 

         
  หัวเข่า ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่                               
    หัวเข่า  จ านวน 1 ชุด                               
  อุปกรณ์บริหารสะโพกหัวไหล่ จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 16500 หมู่ 1 กองการศึกษา           

 

         
    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารสะโพกหัวไหล่                                
    จ านวน 1 ชุด                               
  อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 16500 หมู่ 1 กองการศึกษา           

 

         
    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่                                
    จ านวน 1 ชุด                               
  อุปกรณ์บริหารหัวเข่า-ขา จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 66000 หมู่ 1 กองการศึกษา           

 
         

    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารหัวเข่า-ขา                               
    จ านวน 4 ชุด                               
  อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 33000 หมู่ 1 กองการศึกษา           

 

         
    ของหมู่ท่ี 1 บ้านส่ีแยกทันใจ ชนิด                               
    อุปกรณ์บริหารหัวเอว-สะโพกคู่ 2 ชุด                               

 
 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งาน เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 100,000 อบต. กองการศึกษา 
 

           
  วันส าคัญของทางราชการ พระราชพิธี หรือวันส าคัญต่างๆ   ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ของชาติ จัดงานกิจกรรมต่างๆ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า61/74)                                 
                                   
6 โครงการบรรพชาสามเณรภาค ด าเนินการโครงการบรรพชาสามเณร 30,000 ต าบล กองการศึกษา           

 

          
  ฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า61/74)                                 
7 โครงการประเพณีแห่เทียน ด าเนินการโครงการแห่เทียน 30,000 ต าบล กองการศึกษา                 

 

    
  เข้าพรรษา เข้าพรรษา    ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า61/74)                                 
8 โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ ด าเนินงานโครงการรดน้ าด าหัวขอพร 100,000 อบต. กองการศึกษา             

 

         
  วันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ   ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า62/74)                                 



 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิม อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอ 20,000 อ าเภอ กองการศึกษา                     
 

 
  พระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิม อรัญประเทศในการด าเนินงานตาม   อรัญฯ                            
  พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 สิงหามหาราชินี                               
  หน้า62/74)                                 

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอ 20,000 อ าเภอ กองการศึกษา         
 

            
  ท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมงานสืบสาน อรัญประเทศในการด าเนินงานตาม   อรัญ ฯ                            
  วัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาด โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน                               
  จังหวัดสระแก้ว ในการจัดกิจกรรมงานสืบสาน                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ วัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงาน                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 กาชาดจังหวัดสระแก้ว                               
  หน้า62/74)                                 

11 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอ 25,000 อ าเภอ กองการศึกษา           
 

         
  ท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมวัน อรัญประเทศในการด าเนินงานตาม   อรัญ ฯ                            
  แคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินในการ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ จัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและของดี                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เมืองอรัญฯ                               
  หน้า62/74)                                 
 
 



 
 

 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              

 

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 40,000 หมู่6,7 กองการศึกษา   
 

                   
  ลอยกระทง ทับพริก หมู่6 และคณะกรรมการ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ หมู่บ้านคลองหว้า หมู่ 7 ในการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ด าเนินงานจัดงานประเพณีลอยกระทง                               
  หน้า62/74)                                 
                                   

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 30,000 หมู่ 2 กองการศึกษา   
 

               
  วัฒนธรรมท้องถ่ินงานศาลตาปู่ ทับพริก หมู่ 2 ในการด าเนินงาน                               
  ทองด า ตามโครงการส่งเสริมประเพณี                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ วัฒนธรรมท้องถ่ินงานศาลตาปู่                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ทองด า                               
  หน้า62/74)                                 
                                    

 
 
 
 
 
 



 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
              

 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย ด าเนินโครงการประเทศไทยไร้ขยะ 50,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

          
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ท้องถ่ิน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในต าบล                               
  หน้า55/74)                                 
                                   
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

              

 

5.2 แผนงานการเกษตร 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ ด าเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร 50,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

          
  หมอกควัน ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน   ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า67/74)                                 
2 โครงการปลูกป่าตามพระราชด าริ ด าเนินโครงการปลูกป่าตามพระราช 30,000 ต าบล ส านักปลัด                   

 

  
  (ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ ด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ   ทับพริก                            
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ                               
   ด าเนินกิจกรรมรักน้ ารักป่ารักษาแผ่น                               
  หน้า67/74) ดิน                               

 



 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
              

 

5.2 แผนงานการเกษตร 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ปัญหา ด าเนินการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข 40,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

          
  ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์พ้ืนท่ีส่ิงแวดล้อมและ   ทับพริก                            
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 และปรับปรุงทัศนียภาพตลอดจน                               
  หน้า68/74) การให้ความรู้รวมท้ังสนับสนุนป้อง                               
   กันภาวะโลกร้อน                               
                                    

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 40,000 ต าบล ส านักปลัด           
 
             

  เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ มาจากพระราชด าริ   ทับพริก                           
  พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ                                 
  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)                                 
  (ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า68/74)                                 

 
 
 
 
 
 



 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 
               

 

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 

       
  ของ อปท. ส่วนท้องถ่ิน และการจัดเก็บข้อมูล   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ พ้ืนฐานท่ีส าคัญอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 พัฒนาท้องถ่ิน                               
  หน้า9/74)                                 
                                   
2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ 300,000 ต าบล ส านักปลัด       

 

         
  องค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.   ทับพริก                           
  ของ อปท.และการศึกษาดูงาน และประชาชนท่ัวไปการแลกเปล่ียน                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ เรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 พัฒนาการท างานขององค์กร                               
  หน้า9/74)                                 
                                   

3 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา 20,000 ต าบล ส านักปลัด       
 
                 

  หมู่บ้าน/ต าบลในการจัดท า ท้องถ่ิน โดยจ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ    ทับพริก                           
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ฯลฯ ในการ                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ จัดท าโครงการ                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า11/74)                                 

 
 



 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 
               

 

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบล 20,000 อบต. ส านักปลัด       
 

         
  บุคลากรด้านระเบียบ กฎหมาย และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง   ทับพริก                           
  ในการปฏิบัติงานของ อปท. ส่วนท้องถ่ิน                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ                                 
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า12/74)                                 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร                               

 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 
 

    พ.ศ.2562 
    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 50,000 อบต. กองคลัง       
 

            
  ทะเบียนทรัพย์สิน คลังพัฒนาประสิทธิภาพในการ   ทับพริก                           
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ จัดเก็บรายได้ของ อปท.                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562                                 
  หน้า23/74)                                 
                                   

 
 
 
 
 



 
 

                 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

                

 

1.1 แผนงานการศึกษา 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะนักเรียนปฐมวัย จ านวน 1 ชุด 16,500 อบต. กองการศึกษา                         
    โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x50    ทับพริก                           
  

 
ซม. 1 ตัว เก้าอ้ีขนาดไม่น้อยกว่า                    

 

        
    30x31x27(49) ซม. จ านวน 6 ตัว                               
    โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต 19,800                             
    พร้อมเก้าอ้ีขนาด 122.90x66.90x                               
    75.00 ซม.พร้อมเก้าอ้ี 3 ชุด                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                

 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
                ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

    ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 5,200 อบต. ส านักปลัด   
 

               
  ชนิด LED ขาวด า ขาวด า(18หน้า/นาที) จ านวน 2เคร่ือง   ทับพริก                           
  

 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศ                               

    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ                               
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ                               
    กระทรวงดิตจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ                               
    และสังคม ประจ าปีพ.ศ.2561 ดังนี้                               

    
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า600x600dpi                               

    2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า                               
    18 หน้าต่อนาที(ppm)                               
    3.มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาด                               
  (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 8 MB                               
  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 4.มีช่องเช่ือมต่อ (internet) แบบ                               
  หน้า17/74) USB2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย                               
   กว่า 1 ช่อง                               
   5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า                               
    150 แผ่น                               
    6. สามารถใช้ได้กับA4,Letter, Legal                               
     และCustom                               
                                   



 
 

 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

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

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  เม่ือวันที่  18 ตุลาคม  ๒๕61  ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ไปแล้วนั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม ข้อ 26 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และข้อ 12  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
2559 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายบดินทร์  ลาน้อย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

 
 


