
ผด.02

1

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 ก่อสร้าถนน ค.ส.ล.บ้าน
ดอนตะหนินน้อย (หมู่ท่ี 
10)  (จากถนน ค.ส.ล.ไร่
นายแฉล้ม  สายจันทร์
เช่ือมบ้านดอนตะแบง หมู่ท่ี
 6)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการเท
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระจรเข้ ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

446,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 29
ข้อ 7

หมายเหตุ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ก่อสร้าง,ปรับปรุง,รักษาถนน,สะพาน,ทางเท้า,คันดิน,ร่องระบายน้ า,ระบายน้ าท่อระบายน้ า,การก่อสร้าง,ปรับปรุง,จัดหา,ขยายเขตประปา,ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งน้ าและภาชนะกักเก็บน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ก่อสร้าง,ปรับปรุง,รักษาถนน,สะพาน,ทางเท้า,คันดิน,ร่องระบายน้ า,ระบายน้ าท่อระบายน้ า,การก่อสร้าง,ปรับปรุง,จัดหา,ขยายเขตประปา,ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งน้ าและภาชนะกักเก็บน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน

ใหม่หนองสาร (หมู่ท่ี 13) 
(สายจากนางอ่อง รอด
สันเทียะถึงบ้านนายดิษ 
กาบกลางดอน)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการเท
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
712.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระจรเข้ ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

447,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 229
ข้อ 29

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
ดอนตะหนินใหญ่(หมู่ท่ี 5) 
จากถนนลาดยางถึงฝายล า
ห้วยน้อย)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการเท
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระจรเข้ ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

446,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 27
ข้อ 2

เพ่ิมเติม 
1/63



1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ก่อสร้าง,ปรับปรุง,รักษาถนน,สะพาน,ทางเท้า,คันดิน,ร่องระบายน้ า,ระบายน้ าท่อระบายน้ า,การก่อสร้าง,ปรับปรุง,จัดหา,ขยายเขตประปา,ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งน้ าและภาชนะกักเก็บน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ภายในหมู่บ้าน บ้านไทร
ทอง (หมู่ท่ี 12) (จากบ้าน
นายกนก ถึงหนองไทร)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการเท
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
350.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระจรเข้ ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

223,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 63
ข้อ 27

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 9) 
(สายบ้านนางเลียม  ปีก
สันเทียะ)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการเท
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระจรเข้ ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

446,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 225
ข้อ 19



1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ก่อสร้าง,ปรับปรุง,รักษาถนน,สะพาน,ทางเท้า,คันดิน,ร่องระบายน้ า,ระบายน้ าท่อระบายน้ า,การก่อสร้าง,ปรับปรุง,จัดหา,ขยายเขตประปา,ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งน้ าและภาชนะกักเก็บน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปู

หินคลุก (หมู่ท่ี 11) (ไร่นาย
อมร เอสันเทียะ-บ้านนาย
บุญค่ า สือขุนทด)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 95 % (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการปูหินคลุก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
401.70 ลบ.ม. เกรดปรับแต่งบด
อัดแน่น 95 % (STANDARD 
PROCTOR DENSITY) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

444,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 251
ข้อ 81



1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ก่อสร้าง,ปรับปรุง,รักษาถนน,สะพาน,ทางเท้า,คันดิน,ร่องระบายน้ า,ระบายน้ าท่อระบายน้ า,การก่อสร้าง,ปรับปรุง,จัดหา,ขยายเขตประปา,ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งน้ าและภาชนะกักเก็บน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปู

หินคลุก (หมู่ท่ี 4) (นานาง
ขจรศรี แสงทอง-เขตต าบล
ด่านขุนทด)

โดยท าการเกรดปรับแต่งรูปถนน
เดิมให้ได้ระดับพร้อมบดอัดทับแน่น
 95 % (STANDARD PROCTOR 
DENSITY) แล้วจึงท าการปูหินคลุก
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
404.63 ลบ.ม. เกรดปรับแต่งบด
อัดแน่น 95 % (STANDARD 
PROCTOR DENSITY) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

448,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 242
ข้อ 61

2,900,000
7รวมโครงการ

รวมงบประมาณ



ผด.02

1

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

20,000  ต าบล
สระจรเข้

กองคลัง  -

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

10,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

 -

4 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน

50,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง  -

5 ค่าบ ารุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

700,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง  -

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในต าบลสระจรเข้

โดยท าการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมยาว) 
ดวงโคมไฟหลอด LED แผงโซล่า
เซลล์ติดเสาสูง ฐานฝังตอม่อ
ขันน๊อตยึดพร้อมติดต้ัง จ านวน 3
 ชุด

200,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 149
ข้อ 59

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
หมายเหตุ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 
ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟฟ้าครัวเรือน)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่าน
ขุนทด ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟฟ้าครัวเรือน)

100,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 149
ข้อ 60

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 
ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับพร้อม
โคมไฟ)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่าน
ขุนทด ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับพร้อมโคมไฟ)

100,000  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง หน้า 149
ข้อ 60

1,230,000
8รวมโครงการ

รวมงบประมาณ



ผด.02

1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ไม่มี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (บริการสาธารณะ)



ผด.02

1

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

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

0
0

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (บริการสาธารณะ)

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ไม่มี

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ไม่มี

หมำยเหตุ

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ผด.02

2

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 โครงการอบรมและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพประชาชนต าบล
สระจรเข้

จัดอบรมตามโครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพให้กับประชาชนภายใน
ต าบลสระจรเข้

100,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 153
ข้อ 4

2 โครงการพัฒนาเคร่ือข่าย
สตรีต าบลสระจรเข้

จัดอบรมตามโครงการพัฒนา
เคร่ือข่ายสตรีภายในต าบลสระ
จรเข้

100,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 187
ข้อ 10

200,000
2

พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564



ผด.02

2

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

หมายเหตุ

ไม่มี

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564



ผด.02

2

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

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

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมำยเหตุ

ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ไม่มี

2.3 แผนงานการเกษตร
ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ผด.02

2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ไม่มี

หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม



ผด.02

3

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

หมายเหตุ

ไม่มี

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564



ผด.02

3

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

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

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

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

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

ไม่มี

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

ไม่มี

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

ไม่มี

3.4 แผนงานการเกษตร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

ไม่มี

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ



ผด.02

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

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

หมายเหตุ

ไม่มี

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ผด.02

3

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

หมายเหตุ

ไม่มี

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564



ผด.02

3

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

ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการเกษตร

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้



ผด.02

4

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ส ารวจและสอบเขตพ้ืนท่ี
สาธารณะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ภายในต าบลสระจรเข้

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 170
ข้อ 6

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนบูรพ
กษัตริย์ทุกพระองค์

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
งานปลัด

หน้า 169
ข้อ 2

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่าโดยการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
จัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามภารกิจควบคุมไฟ
ป่า เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานรัฐ ในการควบคุมและ
ป้องกันไฟป่า

30,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
งานปลัด

หน้า 171
ข้อ 7

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการ รักษ์น้ า รักษ์ป่า 
รักแผ่นดิน ภายในต าบล
สระจรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า 
การสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีสีเขียว
ในต าบล

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
งานปลัด

หน้า 171
ข้อ 9

5 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

30,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
งานปลัด

หน้า 170
ข้อ 3

210,000
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ผด.02

4

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 บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย 
ภายในต้าบลสระจรเข้

ด้าเนินการรณรงค์บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย 
ทุกหมู่บ้านในเขตต้าบลสระจรเข้ 
จ้านวน 13 หมู่บ้าน

30,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านัก
งานปลัด

หน้า 174
ข้อ 4

30,000
1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ



ผด.02

4

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 บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย 
ภายในต้าบลสระจรเข้

ด้าเนินการรณรงค์บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย 
ทุกหมู่บ้านในเขตต้าบลสระจรเข้ 
จ้านวน 13 หมู่บ้าน

30,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านัก
ปลัด

หน้า 174
ข้อ 4

30,000
1

5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2565
หมายเหตุ

พ.ศ.2565
หมายเหตุ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

พ.ศ.2564

ไม่มี

รวมโครงการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564

งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ผด.02

5

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

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมำยเหตุ

ไม่มี



ผด.02

5

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.สระจรเข้

555,660  โรงเรียนท่ี
อยู่ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรม
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 184
ข้อ 28

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร
เสริม (นม)

ด าเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบและโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

1,117,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบและ

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงาน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 184
ข้อ 29

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
อัตราม้ือละ 20 บาท/คน จ านวน
 200 วัน จ านวน 3 แห่ง รวม 
481 คน

1,924,000  โรงเรียนท่ี
อยู่ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรม
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 184
ข้อ 28

4 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี

โดยด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือให้
ก้าวสู่ระดับท่ีสูงข้ึน

30,000  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอยู่

ในความ
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 180
ข้อ 15

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 164,900  โรงเรียนท่ี
อยู่ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรม
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 184
ข้อ 31



5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
6 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2565

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนตาม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
 2565

50,000  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอยู่

ในความ
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 178
ข้อ 5

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (3 -5 ปี) (ค่า
แบบเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย)

สนับสนุนค่าแบบเรียน ค่าอุปกรณ์
 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สระจรเข้

109,610  โรงเรียนท่ี
อยู่ในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรม
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 184
ข้อ 30

3,951,170
7รวมโครงการ

รวมงบประมาณ



ผด.02

5

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 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ด าเนินการตามโครงการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

50,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 187
ข้อ 7

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ ผู้สูงอายุต าบลสระ
จรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ต าบลสระจรเข้

150,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 188
ข้อ 13

200,000
2

พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รวมโครงการ

พ.ศ.2564
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์



ผด.02

5

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 ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

ด าเนินการส่งตัวส่งตัวนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

20,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 189
ข้อ 3

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ต าบลสระจรเข้
 ประจ าปี 2565

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ต าบลสระจรเข้ 
ประจ าปี 2565

200,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 189
ข้อ 2

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
จัดหาวัสดุกีฬาเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มเยาวชน
หรือประชาชนหรือหมู่บ้าน
 ชุมชน ในการออกก าลัง
กาย

ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลัง
กายให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
ได้ร่วมท ากิจกรรมสร้างสัมพันธ์
กันและส่งเสริมการออกก าลังกาย

97,500  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 189
ข้อ 3

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่งเสริม/
สนับสนุน/เสริมสร้างและ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ต าบลสระจรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการ
ด าเนินงานส่งเสริม/สนับสนุน/
เสริมสร้างและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาต าบลสระจรเข้

50,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 191
ข้อ 11

5 ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินไทยต าบลสระจรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการ
ด าเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทย
ต าบลสระจรเข้

200,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 191
ข้อ 10

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ตามอ านาจหน้าท่ี

50,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

หน้า 192
ข้อ 15

617,500
6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ผด.02

5

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 โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ

จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและ
น้้ามันหล่อล่ืนส้าหรับยานพาหนะ 
จัดซ้ือน้ามันเช้ือเพลิงใช้ในการ
ผสมสารเคมีพ่นหมอกควันก้าจัด
ลูกน้้ายุงลาย และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นในการควบคุมโรค

80,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านักปลัด หน้า 194
ข้อ 2

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี) ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องในการด้าเนินงานภายใน
ต้าบลสระจรเข้

60,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านัก
งานปลัด

หน้า 194
ข้อ 2

พ.ศ.2565
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564

หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.5 แผนงานสาธารณสุข



5

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

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.5 แผนงานสาธารณสุข

3 โครงการส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์

ด้าเนินการตามโครงการส้ารวจ
ข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

12,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านักปลัด หน้า 194
ข้อ 2

4 อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง

ด้าเนินการตามโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

130,000  ต้าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หน้า 196
ข้อ 8

5 เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน
ในการด้าเนินงานโครงการตาม
แนวทางพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 13

260,000  ต้าบล
สระจรเข้

ส้านักปลัด  - 

542,000
5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ผด.02

5

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัย

ด าเนินการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัย ภายในต าบล
สระจรเข้

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 198
ข้อ 4

50,000
1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณ

พ.ศ.2564
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2565



ผด.02

5

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์ อปพร.
 ต าบลสระจรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินงานศุนย์ อป
พร. หรือ อปพร. ท่ีได้รับการฝึก
มาแล้ว เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด หน้า 201
ข้อ 2

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตาม
นโยบายแห่งรัฐในการระวัง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ อ านวย
ความสะดวกผู้สัญจรไปมา โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามเหมาะสม

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด หน้า 202
ข้อ 5

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564

หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565



5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้

30,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด  -

130,000
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ผด.02

5

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์ อปพร.
 ต าบลสระจรเข้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินงานศุนย์ อป
พร. หรือ อปพร. ท่ีได้รับการฝึก
มาแล้ว เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด หน้า 201
ข้อ 2

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตาม
นโยบายแห่งรัฐในการระวัง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ อ านวย
ความสะดวกผู้สัญจรไปมา โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามเหมาะสม

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด หน้า 202
ข้อ 5

พ.ศ.2565
หมายเหตุ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564
งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



5

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

หมายเหตุ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้

30,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด  -

130,000
3

5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2565
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

ไม่มี

รวมโครงการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ
ท่ี

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564



ผด.02

5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ไม่มี

หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม



ผด.02

6

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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการโดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการในการต้อรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

200,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

เพ่ือจ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

20,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพ่ือจ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายในการในการจัดให้มีการ
เลือกต้ังนายก อบต. สมาชิก 
อบต. ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด

100,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
งานปลัด

 -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์ของจังหวัด
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์ของจังหวัด
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
6 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ส าหรับงานรัฐพิธีและผู้มีเกียรติ

10,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดท าเวปไซต์ ดูแลและ
พัฒนาระบบเวปไซต์และ
ระบบสารสนเทศ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าเวปไซต์
และพัฒนาระบบเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แผนงาน/
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างรวมท้ัง
ข้อก าหนด กิจการ/กิจกรรมท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดเผย

6,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 208
ข้อ 11

8 ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง เพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้

100,000  ต าบล
สระจรเข้

กองคลัง หน้า 204
ข้อ 1



6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์ของจังหวัด
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
9 โครงการภาษีเคล่ือนท่ีพบ

ประชาชน ประจ าปี 2565
ด าเนินการตามโครงการภาษี
เคล่ือนท่ีบริการพบประชาชน
นอกสถานท่ี ประจ าปี 2564

5,000  ต าบล
สระจรเข้

กองคลัง หน้า 205
ข้อ 4

591,000
9รวมโครงการ

รวมงบประมาณ



ผด.02

6

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 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน ประจ าปี 2565

ด าเนินการตามโครงการ อบต.
สระจรเข้ เคล่ือนท่ีพบประชาชน 
ประจ าปี 2565

50,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 212
ข้อ 4

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

100,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

3 โครงการประชาคมท้องถ่ิน จัดท าประชาคมหมู่บ้านต าบลสระ
จรเข้ จ านวน 13 หมู่บ้าน และ
จัดท าประชาคมต าบล จ านวน 1 
คร้ัง

20,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด หน้า 221
ข้อ 1

170,000
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์จังหวัด
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ผด.02

6

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

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

จัดต้ังงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
ส าหรับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

128,900  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

2 เงินสบทบทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบทุนเงิน
ทดแทนในอัตราร้อยละศูนย์จุด
สองศูนย์ ส าหรับพนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระจรเข้

10,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

8,395,200  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 216
ข้อ 6

4 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ

2,181,600  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 217
ข้อ 7

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
หมายเหตุ

               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์จังหวัด
6.3 แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาตร์จังหวัด
6.3 แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

60,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ

หน้า 216
ข้อ 5

6 เงินส ารองจ่าย จัดต้ังงบประมาณเพ่ือจ่ายในกรณี
มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉินท่ี
ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า

664,330  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

 -

7 เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน
 (สป.สช. อบต.สระจรเข้)

หลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน 
(สป.สช.)

200,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 215
ข้อ 1

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

จัดต้ังงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

388,520  ต าบล
สระจรเข้

ส านัก
ปลัด

หน้า 215
ข้อ 2

12,028,550

8
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



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 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด
บานทึบ 2 บาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จ านวน 2
 หลัง

11,000  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด

2 โต๊ะท างานส านักงาน โต๊ะท างานส านักงาน  จ านวน  3 ชุด 16,500  ต าบล
สระจรเข้

ส านักปลัด

3 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด
บานทึบ 2 บาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จ านวน 2
 หลัง

11,000  ต าบล
สระจรเข้

กองคลัง

4 ตู้ไม้ ตู้ไม้ จ านวน  1 หลัง 5,500  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

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.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด
บานทึบ 2 บาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง

5,500  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง

49,500
5รวมโครงการ

รวมงบประมาณ



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 ไม้สต๊าฟ ไม้สต๊าฟแบบอลูมิเนียม จ านวน 1 อัน 6,500  ต าบล
สระจรเข้

กองช่าง

6,500
1

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ครุภัณฑ์โรงงาน
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



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

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
multifuntion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Lnk 
Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Lnk Tank 
Printer) (คุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) จ านวน 1 เคร่ือง

7,500  ต าบล
สระจรเข้

กอง
การศึกษาฯ

2

จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน

เคร่ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) (คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) จ านวน 1 เคร่ือง

17,000  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

3

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA(
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จ านวน 1 เคร่ือง

2,500  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ

สังคม

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(Lnk Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึก (Lnk Tank Printer) 
(คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300  ต าบล
สระจรเข้

กอง
สวัสดิการ

สังคม

31,300
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



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

เคร่ืองท้ำน ้ำเย็น ตู้ท้ำน ้ำเย็น จ้ำนวน 1 ตัว 5,500  อบต. ส้ำนักปลัด
5,500
1

สถำนท่ี
ด้ำเนินกำร

หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ล้ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ


