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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการมีความชัดเจนในการด าเนินงาน และมีการประสานงาน บูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน มี
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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สารบัญ 
 

เรื่อง      หน้า 
ส่วนที่  1  บทน า .. 
 บทน า .. 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน .. 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน .. 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน .. 
 แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน .. 
 
ส่วนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) .. 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) .. 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) .. 
ภาคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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สวนท่ี 1 บทน า 
 

1.1 บทน า 
แผน (Plan) แผนกับการวางแผนเป็นค าที่แยกจากกันไม่ออก  แผนคือข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือ

แนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการวางแผน คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร ท าไมจึงท าให้
ใครท า ท าที่ไหน เมื่อไหร่ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ผลผลิตจากการ
วางแผน ก็คือ การจัดท าแผน อันเป็นข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ หลักส าคัญของการ
วางแผนจึงมุ่งไปที่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และถือได้ว่างานอันดับแรกของ
การบริหารและจัดการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 

แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะผู้บริหารใน
การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการด าเนินงานจะแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ และยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนั้นยังลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  

1.2 วัตถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวด 5 การน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไวอย่างน้อยสามสิบวัน 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 4 -]                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1.4 ประโยชนของแผนการด าเนินงาน 
1.4.1 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
1.4.2 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น  
1.4.3 ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
1.4.4 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการด าเนินงานมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให้ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

รวมรวมโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน   
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2 แผนงานการพาณิชย์   
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
3 
- 
- 

 
4.35 

- 
- 

 
833,900 

- 
- 

 
4.56 

- 
- 

 
กองช่าง 

- 
- 

รวม 3 4.35 833,900 4.56  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
2 
- 

 
2.90 

- 

 
40,000 

- 

 
0.22 

- 

 
ส านักปลัด 

- 

รวม 2 2.90 40,000 0.22  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
    3.1 แผนงานการศึกษา 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
11 

- 
- 

1 

 
15.94 

- 
- 

1.45 

 
4,197,350 

- 
- 

50,000 

 
22.91 

- 
- 

0.27 

 
กองการศึกษาฯ 

- 
- 

กองการศึกษาฯ 

รวม 12 17.39 4,247,350 23.18  

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
    4.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

2 
1 
1 

 
 

2.90 
1.44 
1.44 

 
 

25,000 
20,000 
30,000 

 

 
 

0.14 
0.11 
0.16 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
รวม 4 5.79 75,000 0.41  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    5.1 แผนงานงบกลาง 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 
    5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
4 
3 
4 

31 
1 

 
5.80 
4.35 
5.80 

44.93 
1.44 

 

 
11,781,000 

100,000 
514,000 
280,000 

50,000 

 
64.30 

0.55 
2.80 
1.53 
0.27 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 43 62.32 12,725,000 69.45  
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 7 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
1 
- 

4 

 
1.45 

- 
5.80 

 
10,000 

- 
390,000 

 
0.05 

- 
2.13 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 5 7.25 400,000 2.18  
รวมทั้งสิ้น 69 100 18,321,250 100  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 8 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปรับปรุงศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ไสต้นวา  
(กองการศึกษาฯ) 

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(แผน61-65 น.133 ข้อ 42) 
(งบ น.158) 

99,900 ศพด.บ้านไสตน้วา 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการบุกเบิกถนน
สายหมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน-
หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด 

 

บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ยบดอดัแน่น 
(แผน61-65 แก้ 6  ปี 64 น.5 ข้อ 1) 
(งบ น.158) 

500,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 

ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบา้นนากลาง หมู่
ที่ 4 

ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นนากลาง หมู่ที่ 4 
ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 43-100 เมตร สูบ
น้ าไมน่้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม.  
(แผน61-65 แก้ 6  ปี 64 น.5 ข้อ 2) 
(งบ น.158) 
 

234,000 หมู่ที่ 4 

ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

รวม  3 โครงการ รวมงบประมาณ 833,900               
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 9 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนต าบล
บ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรี 
คนชรา ผูด้้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการและ
ประชาชนในต าบลบ่อหิน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครือ่งดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใชจ้่ายอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนนิโครงการ 
(แผน61-65 น.120 ข้อ 10) 
(งบ น.141) 

30,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด อบต.             

2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมส
เตย์ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตยต์ าบลบ่อหิน
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65 น.122 ข้อ 20) 
(งบ น.142) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด อบต.             

รวม  2 โครงการ รวมงบประมาณ 40,000               

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 10 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจัดการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน เช่น คา่เงินหรือของ
รางวัล ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ
กรรมการตัดสิน ค่าใช้จา่ยในการเตรียม
และตกแต่งจัดสถานที่ คา่เช่าเครื่องเสียง 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
(แผน61-65 น.127 ข้อ 11) 
(งบ น.118) 

20,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

2 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ อาหารว่าง 
ฯลฯ 
(แผน61-65 น.129 ข้อ 18) 
(งบ น.118) 

5,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 11 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการ
ฝึกอบรม บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 
(แผน61-65 น.134 ข้อ 47) 
(งบ น.118) 

20,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้แก่
เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินจ านวน 5 ศนูย์ ไดแ้ก่ ศพด.
บ้านพรุจูด ,ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บ้านดุ
หุน, ศพด.บ้านไสตน้วา, ศพด.บา้นไร่ออก 
(แผน61-65 น.137 ข้อ 58) 
(งบ น.119) 

51,600 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสนบัสนนุค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่
เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินจ านวน 5 ศนูย์ ไดแ้ก่ ศพด.
บ้านพรุจูด ,ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บ้านดุ
หุน, ศพด.บ้านไสตน้วา, ศพด.บา้นไร่ออก 
(แผน61-65 น.136 ข้อ 57) 
(งบ น.119) 

36,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

6 โครงการสนบัสนนุค่า
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่
เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินจ านวน 5 ศนูย์ ไดแ้ก่ ศพด.
บ้านพรุจูด ,ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บ้านดุ
หุน, ศพด.บ้านไสตน้วา, ศพด.บา้นไร่ออก 
(แผน61-65 น.126 ข้อ 5) 
(งบ น.119) 

255,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 13 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร
กลางวันศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัและอาหาร
เสริม เช่น ผลไม้ ขนมหวาน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินจ านวน 5 ศนูย์ ไดแ้ก่ ศพด.
บ้านพรุจูด ,ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บ้านดุ
หุน, ศพด.บ้านไสตน้วา, ศพด.บา้นไร่ออก 
(แผน61-65 น.130 ข้อ 23) 
(งบ น.120) 

771,750 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

8 โครงการสนบัสนนุค่า
หนังสือเรียนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็ก
นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หินจ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านพรุจูด 
,ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บา้นดุหนุ, ศพด.
บ้านไสตน้วา, ศพด.บ้านไร่ออก 
(แผน61-65 น.137 ข้อ 59) 
(งบ น.120) 

24,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 14 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสนบัสนนุค่า
อุปกรณ์การเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก
นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านพรุจูด ,
ศพด.บ้านหัวหิน ,ศพด.บา้นดุหนุ, ศพด.บ้าน
ไสต้นวา, ศพด.บา้นไร่ออก 
(แผน61-65 น.136 ข้อ 596 
(งบ น.120) 

24,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

10 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขต
พื้นที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียน
บ้านพรุจูด โรงเรียนบา้นดุหุน โรงเรียนบ้าน
ไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และโรงเรียน
บ้านหัวหิน โรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อ
ไปด าเนินการตามโครงการวนัเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2565  
(แผน61-65 น.128 ข้อ 14)  
(งบ น.126) 

50,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 15 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอาหารกลางวนั
ส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคา่อาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ที่
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบา้น
พรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบา้น
ไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และ
โรงเรียนบ้านหัวหิน 
(แผน61-65 น.130 ข้อ 22)  
(งบ น.126) 

 

2,940,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

รวม  11 โครงการ รวมงบประมาณ 4,197,350               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 16 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจ าปี 2564 เชน่ ค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าสถานที่จัดงาน คา่
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ 
เวที ฯลฯ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าโฆษณา คา่ปาูยโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีจ่ าเปน็ 
(แผน61-65 น.142 ข้อ 6)  
(งบ น.146) 

 

50,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

รวม  1 โครงการ รวมงบประมาณ 50,000               

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 17 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปลูกปาุเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาุเฉลิม
พระเกียรติ เช่น ค่าพันธุไ์ม้ พันธุ์พืช 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนนิโครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65  น.145 ขอ้ 6) 
(งบ น.141) 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

2 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65  น.146 ขอ้ 13) 
(งบ น.143) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม 2 โครงการ  25,000               
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาุเฉลิม
พระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัดโครงการ ค่า
วัสดุ ค่าปาูยโครงการ ปูายประชาสัมพนัธ์ 
ปูายรณรงค์ ค่าน้ าดื่ม และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
(แผน61-65  น.148 ขอ้ 3) 
(งบ น.132) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1 โครงการ งบประมาณ 10,000               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 19 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 แผนงานการเกษตร  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี(พอ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนนิงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ีเช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65  เพิ่ม 1 พ.ศ. 63 น.17 ข้อ 1) 
(งบ น.159) 

 

30,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1 โครงการ งบประมาณ 30,000               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 20 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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. สงเคราะห์เบี้ยยังชพี
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการวนิิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะดูแล ไมส่ามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปุวย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยงัชีพคน
ละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน  

96,000 ต าบลบ่อหิน ส านักงานปลัด             

2. สงเคราะห์เบี้ยยังชพี
ผู้สูงอาย ุ

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชพี
ผู้สูงอาย ุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชพีรายเดือน
แบบขั้นบันได  

8,550,000 ต าบลบ่อหิน ส านักงานปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 21 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชพีคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธ ิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้
แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวก้ับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคน
พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
 

3,000,000 ต าบลบ่อหิน ส านักงานปลัด             

4. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

135,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  4 โครงการ งบประมาณ 11,781,000               

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 22 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลบ่อหิน ประจ าปี 
2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเปน็ในการด าเนนิ
โครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65  น.154 ขอ้ 10) 
(งบ น.141) 

70,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน กลุ่มผู้น าสตรี
ต าบลบ่อหิน เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ 
ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
พัฒนาบทบาทสตรีและด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
(แผน61-65  น.152 ขอ้ 4) 
(งบ น.142) 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริม/
สนับสนนุศูนย์พฒันา
ครอบครัวต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริม/
สนับสนนุศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลบ่อหิน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ 
ฯลฯ 
(แผน61-65  น.153 ขอ้ 10) 
(งบ น.142) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  3 โครงการ  100,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชน เพื่อต่อต้านยาเสพติด 
เช่น ค่าเชา่หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ทีป่ระจ าสนาม 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จดัการแข่งขันกีฬา 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ ค่าจัดท าปาูย
ชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือค่าจัดท า
เกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล คา่ชดุกีฬา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที และคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเปน็ 
(แผน61-65 น.195 ข้อ 11)  
(งบ น.144) 

 

300,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิกีฬา ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน คา่วัสดุอปุกรณ์ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าเชา่เครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมและตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจัด
พิธีเปิด-ปิดกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ค่า
ชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและอุปกรณ์กีฬา คา่โล่ หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา คา่จัดท าปูาย
ชื่อหรือทีม ค่าจัดท าเกียรติบัตรเป็นตน้ 
(แผน61-65 น.193 ข้อ 3)  
(งบ น.144) 

35,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอุดหนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1–9 เพื่อไปด าเนินงานตามโครงการอุดหนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1–9 
(แผน61-65 น.155 ข้อ 2) 
(งบ น.145) 

70,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดูอีน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 จ านวน 
60,000 บาท ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ้านโต๊ะบนั หมู่ที่ 8 จ านวน 25,000 
บาท และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 จ านวน 24,000 บาท 
เพื่อไปด าเนนิงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลาม
ภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2565 
(แผน61-65 น.129 ข้อ 19)  

(งบ น.146) 

109,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

รวม  4 โครงการ งบประมาณ 514,000               

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนนิงานโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ กิจกรรมบ าบดัฟื้นฟผูู้ติด
ยา/ผู้เสพยาเสพติด การสร้างภมูิคุ้มกันในเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสีย่ง เช่น คา่ตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65 น.153 ข้อ 9)   (งบ น.131) 

30,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

2 โครงการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควดิ 
19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ปูองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 
(โควิด 19) โดยมีคา่ใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูาย
โครงการ ปูายประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65 เพิ่ม 1 ป ี63 น.18 ข้อ 1)   (งบ น.131) 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสนุัขบา้
และคุมก าเนิดสนุัขและ
แมว  
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการควบคุมปูองกันโรคพิษสนุัขบ้า
และคุมก าเนิดสนุัขและแมว เชน่ จัดซื้อและฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสนุัข
และแมว ฯลฯ ตามพระราชปณธิานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
(แผน61-65 น.170 ข้อ 46)   (งบ น.132) 

30,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมปอูงกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์การก าจัดลูกน้ ายงุลาย จดัซื้อน้ ายาและ
เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่างๆ น้ ามนัผสมน้ ายาก าจัด
ยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ 
(แผน61-65 น.169 ข้อ 43)   (งบ น.133) 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน
บ่อหิน 
(แผน61-65  น.160 ขอ้ 16) 
(งบ น.133) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

6 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน
บ่อหิน 
(แผน61-65  น.161 ขอ้ 17) 
(งบ น.133) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

7 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน
บ่อหิน 
(แผน61-65  น.161 ขอ้ 18) 

(งบ น.133) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
(แผน61-65  น.161 ขอ้ 19) 
(งบ น.133) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

9 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
(แผน61-65  น.162 ขอ้ 20) 
(งบ น.133) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

10 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
(แผน61-65  น.162 ขอ้ 21) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 31 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน  
(แผน61-65  น.162 ขอ้ 22) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

12 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน 
(แผน61-65  น.163 ขอ้ 23) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

13 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน 
(แผน61-65  น.163 ขอ้ 24) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 32 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4  บ้านไสตน้วา  
(แผน61-65  น.163 ขอ้ 25) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

15 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4  บ้านไสตน้วา  
 (แผน61-65  น.164 ข้อ 26) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

16 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   To Be 
Number One 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4  บ้านไสตน้วา  
 (แผน61-65  น.164 ข้อ 27) 
(งบ น.134) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 33 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  
(แผน61-65  น.164 ขอ้ 28) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  
(แผน61-65  น.165 ขอ้ 29) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

19 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   To Be 
Number One 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  
(แผน61-65  น.165 ขอ้ 30) 
(งบ น.134) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 34 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  
(แผน61-65  น.165 ขอ้ 31) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

21 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ 
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน 
(แผน61-65  น.166 ขอ้ 32) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

22 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก         
ยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน 
(แผน61-65  น.166 ขอ้ 33) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 35 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ์ 
(แผน61-65  น.166 ขอ้ 34) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

24 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เดก็ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ์ 
(แผน61-65  น.167 ขอ้ 35) 
(งบ น.134) 

5,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

25 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   To Be 
Number One 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ์ 
(แผน61-65  น.168 ขอ้ 36) 
(งบ น.134) 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 36 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 
(แผน61-65  น.167 ขอ้ 37) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

27 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน  
(แผน61-65  น.168 ขอ้ 38) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

28 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก         
ยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 
(แผน61-65  น.168 ขอ้ 39) 
(งบ น.134) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 37 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 
(แผน61-65  น.168 ขอ้ 40) 
(งบ น.135) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

30 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน  
(แผน61-65  น.169 ขอ้ 41) 
(งบ น.135) 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

31 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก         
ยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 
(แผน61-65  น.169 ขอ้ 42) 
(งบ น.135) 

 

6,700 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม 31 โครงการ  280,000               

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 38 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรม/
ทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน ประจ าปี 
2565 เช่น ค่าตอบแทน คา่อาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายและค่าใช้จา่ย
ที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ 
(แผน61-65  เพิ่ม 1 ปี 63 น.21 ขอ้ 2) 
(งบ น.105) 

 

50,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ รวมงบประมาณ 50,000               
 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 39 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริม
สนับสนนุการด าเนนิงานตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ 
ฯลฯ 
(แผน61-65  น.179 ขอ้ 23) 
(งบ น.143) 
 

10,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 10,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 40 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝกึอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และหรือ
บุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ คา่วัสด/ุอุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับโครงการทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบก าหนด 
(แผน61-65  น.185 ขอ้ 8) 
(งบ น.82) 

 

300,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 41 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและหรือพนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ อบต.บ่อ
หิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการฯลฯ 
(แผน61-65  น.179 ขอ้ 22) 
(งบ น.83) 
 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลสิเกา เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(แผน61-65  แก้ไข 6 ป ี64 น.7 ข้อ 1) 
(งบ น.88) 
 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 42 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจัดท า/
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดท า/ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
จัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
(แผน61-65  น.178 ขอ้ 21) 
(งบ น.96) 

 

50,000 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

รวม  4  โครงการ รวมงบประมาณ 390,000               
 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 43 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 
 
 
 

เก้าอ้ีส านักงาน 
(สป.) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 
58x60x90-100 CM จ านวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,300  บาท (ใบเสนอราคาท้องตลาด) 
(งบ น. 87) 

6,900 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

2 
 
 

ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 
(สป.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้ละ 
5,900 บาท จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 11,800 
บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
(งบ น.87) 

11,800 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 44 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 

3 
 
 
 

เก้าอี้ส านักงาน 
(กองคลัง) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน ขนาด 
58x60x90-100 CM จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 
2,300  บาท (ใบเสนอราคาทอ้งตลาด) 
(งบ น. 98) 

6,900 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

4 
 
 

ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 
(กองคลัง) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้ละ 
5,900 บาท จ านวน 2 ตู้ เปน็เงิน 11,800 บาท 
มีรายละเอียดดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชัน้ปรบัระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
(งบ น. 98) 

11,800 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

รวม  4  รายการ รวมงบประมาณ 37,400               
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 45 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน
เปิด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้ละ 
5,900 บาท จ านวน 2 ตู้ เปน็เงิน 11,800 บาท 
มีรายละเอียด ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชัน้ปรบัระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบญัชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธนัวาคม 2563 
(งบ น. 113) 

11,800 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 46 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 บี
ทีย ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทีย ูส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ออก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน จ านวน 
12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท รวมเป็นเงิน 
388,800 บาท  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บีทียแูบบแยก
ส่วน 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทีย ูต้องได้รัลการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร ์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร  
(บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน้า 
23,81)  
(งบ น. 124) 

388,800 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 47 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
ขนาด 40,000 บี
ทีย ู
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นไสต้นวา จ านวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 51,000 บาท รวมเป็นเงิน 204,000 บาท 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 40,000 บีทียแูบบแยก
ส่วน 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทีย ูต้องรับรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร  
(บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน้า 
23,81) 
(งบ น. 124) 

204,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 48 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
รับประทานอาหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้รับประทาน
อาหารจ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 7,800 บาท แต่ละ
ชุดประกอบด้วย  
-  โต๊ะ ขนาด 150x80x50 cm จ านวน 1 ตัว 
-  ม้านั่งยาว ขนาด 150x30x25 cm จ านวน 2 ตัว 
(ใบเสนอราคาท้องตลาด) 
(งบ น. 125) 
 
 

39,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

รวม  4  รายการ รวมงบประมาณ 643,600               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 49 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
2 บานเปิด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้ละ 
5,900 บาท จ านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 11,800 
บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
 

17,700 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

รวม  1  รายการ รวมงบประมาณ 17,700               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับ
ประมวลผล   
2 เครื่อง (สป.) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 12  
(งบ น. 87) 

44,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับ
ประมวลผล   
 (กองคลัง) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
  - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 12  
(งบ น. 98) 

22,000 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผล  
แบบที่  1 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 7  
(งบ น. 99) 

22,000 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 
(18 หน้า/
นาที) 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ขาวด า
ชนิด (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้า/นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom  
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที ่44 
(งบ น. 100) 
 
 
 
 

2,600 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้า 
/นาที) 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1  (28 หน้า/นาที) คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 
dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
28 หน้า/นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) แบบ 10/100 
Bast-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom  
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที ่45  (งบ น. 100) 

8,900 ต าบลบ่อหิน กองคลัง             

รวม 5  95,500               

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
  แบบที่  1 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 7  
(งบ น. 113) 

22,000 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 
21,500 บาท 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal, และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับ
ท่ี 42 
(งบ น. 125) 

21,500 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

รวม  2  รายการ รวมงบประมาณ 43,500               

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่อย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า ดังน้ี 
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2  GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2  GB 
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8  GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
     ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

30,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่อย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า ดังน้ี 
          1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2  GB หรือ 
          3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
      ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

22,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 59 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ีราคา 15,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600?600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dpi 
    - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
    - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

30,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 60 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  
จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
  (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที  
    

5,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

รวม  4  รายการ รวมงบประมาณ 87,000               
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 61 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

3. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ล้อวัดระยะทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว เป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2563 และจัดซื้อ
ตามคณุลักษณะและราคาท้องตลาด โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

2,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

รวม  1  รายการ รวมงบประมาณ 2,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 62 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟูา สูบน้ าได้ 
1,130 ลิตร/นาที 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งสูบน้ า
ได ้1,130 ลิตร/นาที  
(1) เป็นเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟูา  
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลเิมตร)  
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนดน้ า 
(4) ส่งน้ าไดสู้งไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟุต  
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ าและของมอเตอร์
ไฟฟูาต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได ้เครื่อง
ละ  17,800  บาทจ านวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 35,600 บาท  
 (งบ น.161) 

35,600 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 63 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องสูบน้ า แบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟูา สูบน้ าได้  
450 ลิตร/นาท ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งสูบน้ า
ได ้450 ลิตร/นาท ี 
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟูา  
(2) ขนาดท่อสง่ไมน่้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ าได้ไมน่้อยกว่าตามปรมิาณที่ก าหนดน้ า 
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต  
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ
มอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ เครื่อง
ละ 9,300 
บาทจ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 18,600 บาท  
 (งบ น.161) 

18,600 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

3 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
3" ขนาด 1 แรงม้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศนูย ์กลาง 3”  
ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 20,415 บาท เ
ป็นเงิน 40,830 บาท  

40,830 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 64 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
3" ขนาด 1.5 
แรงม้า 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศนูย ์กลาง 3”  
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆละ  
22,064 บาท เป็นเงิน 44,128 บาท  

44,128 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

5 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
4" ขนาด 1.5 
แรงม้า 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าชนดิ
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศนูย ์กลาง 4”  
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 3 ตัวๆ ละ  
19,979 บาท เป็นเงิน 59,937 บาท  

59,937 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

6 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
4" ขนาด 2 แรงม้า 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศนูย ์กลาง 4”  
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 5 ตัวๆ ละ 27,471
บาท เป็นเงิน 137,355 บาท 

137,355 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

7 ชุดใบพัดเคร่ืองสูบ
น้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 10 
ใบพัด 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชดุใบพดัเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส) จ านวน 10 ใบพัด 
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,123 
บาทเปน็เงิน 24,246 บาท  
 

24,246 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 65 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)  
14 ใบพัด ขนาด 2 
แรงม้า 

    เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชดุใบพดัเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด  
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 14,548
 บาท เป็นเงิน 29,096 บาท  

29,096 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

9 ตู้ 2 ชั้นควบคุมเคร่ือง
สูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 
1.5 แรงม้า 

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเคร่ืองสูบ
น้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส)ขนาด 1.5 แรงม้า  
จ านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ  
13,942 บาท เป็นเงิน 27,884 บาท  

27,884 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

10 ตู้ 2 ชั้นควบคุมเคร่ือง
สูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเคร่ืองสูบ
น้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส)ขนาด 2 แรงม้า  
จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ  
13,942 บาท เป็นเงิน 27,884 บาท  

27,885 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

11 ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดหอยโข่ง 2 แรงม้า 220 โวล จ านวน 1
ชุด พร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 13,942  บาท   
เป็นเงิน 13,942 บาท  

13,942 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 66 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 บล็อกสตาร์ทเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์) ขนาด 
1.5 แรงม้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัวตัวละ 4,837 บาท   
เป็นเงิน 9,674 บาท  
 

9,674 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

13 บล็อกสตาร์ทเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์) ขนาด 2 
แรงม้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 7,031 บาท  
เป็นเงิน 14,062 บาท  
     

14,062 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

14 ปั้มหอยโข่งหน้า
แปลน SAER 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มหอยโขง่หน้า
แปลน SAER จ านวน 1 ตัวๆ ละ 20,003 บาท 
เป็นเงิน 20,003  บาท  
 

20,003 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

รวม  14  รายการ รวมงบประมาณ    503,241               
 

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 5 -]                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 6 -]                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์/โทรสาร 075-291012 
E-mail : bohin075@gmail.com 
Website : www.bohin.org 
Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

mailto:bohin075@gmail.com
http://www.bohin.org/

