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คำนำ 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2565  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2566  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับการอนุมัติ   
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานและบูรณาการ
การทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ             
ในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนนั้น 

 

ประกอบกับตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณ
รายจาย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งท่ี   11/2566  ลงวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2566              
ซ่ึงได รับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1      
ครั้งท่ี 1/2566  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2566  นั้น 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการ      
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร      
สวนตำบลคลองหา  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  จึงไดจัดทำแผนการดําเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 
 

องคการบรหิารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หนา 

 
สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)      1 
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02)       7 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน         7 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ         8 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ วัสดุ สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
      (แบบ ผด.02/1)             9 



  
 

 

แบบ ผด 01  
บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมและงบประมาณ 

 



แบบ ผด. 01

โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริม 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (1) อุตสาหกรรมและการโยธา 54 47.37 21,032,000    55.48 กองชาง

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน

23 20.18 11,274,000 29.74

1 0.88 270,000 0.71

2 1.75 350,000 0.92

22 19.30 6,955,000 18.35

3 2.63 797,000 2.10

3 2.63 1,386,000 3.66

54 47.37 21,032,000    55.48

54 47.37 21,032,000    55.48รวมยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

รวมกลยุทธการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

(กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

(กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

 - กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

(กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

(กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

 - กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

 - กรณีกันเงินไวแลว

 - กรณีกันเงินไวแลว

๑



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริม 2.1 การสงเสริมความปลอดภัย (1) การรักษาความสงบภายใน 6 5.26 130,000 0.34 สํานักปลัด อบต.

คุณภาพชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

1 0.88 10,000 0.03

3 2.63 40,000 0.11

1 0.88 20,000 0.05

1 0.88 60,000 0.16

(2) สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.63 360,000 0.95 สํานักปลัด อบต.

3 2.63 360,000 0.95

9 7.89 490,000        1.29

2.2 การสังคมสงเคราะห (1) สังคมสงเคราะห 3 2.63 30,000          0.08 กองสวัสดิการสังคม

และสวัสดิการสังคม

1 0.88 10,000 0.03

1 0.88 10,000 0.03

1 0.88 10,000 0.03

3 2.63 30,000          0.08

รวมกลยุทธการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมกลยุทธการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม

(ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)

(จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน)

(สงเสริมการรณรงคเพื่อใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุ)

(การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูยากไร

ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูปวยโรคเอดส  และผูปวยที่ยากไร)

(การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชน)

(ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)

(สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย)

(สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย)

๒



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริม 2.3 การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา (1) สาธารณสุข 6 5.26 2,508,000      6.62 กองสาธารณสุข

คุณภาพชีวิต (ตอ) และนันทนาการ และสิ่งแวดลอม

1 0.88 438,000 1.16

3 2.63 750,000 1.98

1 0.88 1,000,000 2.64

1 0.88 320,000 0.84

(2) การศาสนา วัฒนธรรม 3 2.63 310,000 0.82 กองการศึกษา

และนันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม

(มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ) 3 2.63 310,000 0.82

9 7.89 2,818,000      7.43

2.4 การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู (1) การศึกษา 12 10.53 10,286,650    27.13 กองการศึกษา

และขอมูลขาวสาร ศาสนา และวัฒนธรรม

2 1.75 450,000 1.19

4 3.51 1,188,650 3.14

1 0.88 50,000 0.13

5 4.39 8,598,000 22.68

12 10.53 10,286,650    27.13

33 28.95 13,624,650    35.94

รวมกลยุทธการสงเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

รวมยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต

รวมกลยุทธการสงเสริมการศึกษา การเรียนรูและขอมูลขาวสาร

(ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ)

(สงเสริมโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(การใหบริการสาธารณสุข)

(จัดสถานที่กักกันเพื่อปองกัน ระงับโรคติดตอ)

(สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

(พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

(สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน)

(สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย)

๓



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

3. ยุทธศาสตร การบํารุงรักษา 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอม (1) เคหะและชุมชน 5 4.39 379,810 1.00 กองสาธารณสุข

คุณภาพสิ่งแวดลอม 1 0.88 237,810 0.63 และสิ่งแวดลอม

1 0.88 25,000 0.07

2 1.75 87,000 0.23

1 0.88 30,000 0.08

(2) การเกษตร 1 0.88 10,000 0.03 สํานักปลัด อบต.

1 0.88 10,000 0.03

6 5.26 389,810        1.03

6 5.26 389,810        1.03

4. ยุทธศาสตร การอนุรักษ 4.1 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (1) การศาสนา วัฒนธรรม 6 5.26 1,000,000 2.64 กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น และนันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษประเพณีทองถิ่น) 4 3.51 950,000 2.51

(สงเสริมการศาสนา) 2 1.75 50,000 0.13

(2) บริหารงานทั่วไป 1 0.88 100,000 0.26 สํานักปลัด อบต.

1 0.88 100,000 0.26

7 6.14 1,100,000 2.90

7 6.14 1,100,000      2.90

รวมยุทธศาสตร การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

รวมกลยุทธการพัฒนาสิ่งแวดลอม

(อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี)

รวมยุทธศาสตร การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

รวมกลยุทธการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

(การอนุรักษพันธุกรรมพืช)

(พัฒนาขุดลอกเพื่อการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา)

(สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

(พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ)

(สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน)

๔



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

5. ยุทธศาสตร การสงเสริม 5.1 การสงเสริมอาชีพ (1) สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.63 30,000 0.08 กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ 2 1.75 20,000 0.05

1 0.88 10,000 0.03

3 2.63 30,000 0.08

5.2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (1) การเกษตร 3 2.63 30,000 0.08 กองสวัสดิการสังคม

และการพัฒนาดานการเกษตร

2 1.75 20,000 0.05

1 0.88 10,000 0.03

3 2.63 30,000 0.08

6 5.26 60,000 0.16

6. ยุทธศาสตร การพัฒนา 6.1 การสงเสริมการมีสวนรวม (1) สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.88 20,000 0.05 สํานักปลัด อบต.

ดานการบริหารจัดการ ของประชาชน

1 0.88 20,000 0.05

(2) บริหารงานทั่วไป 1 0.88 10,000 0.03 สํานักปลัด อบต.

1 0.88 10,000 0.03

2 1.75 30,000          0.08

รวมกลยุทธการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร

รวมกลยุทธการสงเสริมอาชีพ

รวมกลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

(สงเสริมการแปรรูปการเกษตร)

(สงเสริมสงเสริมความรูและเทคโนโลยีการเกษตร)

รวมยุทธศาสตร การสงเสริมการเศรษฐกิจ

(จัดประชาคมทองถิ่น)

(สงเสริมประชาธิปไตย)

(สงเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ)

และวิสาหกิจชุมชน)

(สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมกลุมแมบาน กลุมอาชีพ

๕



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

6. ยุทธศาสตร การพัฒนา 6.2 การพัฒนาบุคลากร สถานที่ (1) บริหารงานทั่วไป 5 4.39 1,665,000 4.39 สํานักปลัด อบต.

ดานการบริหารจัดการ (ตอ) อุปกรณ และขอมูลขาวสาร

ในการปฏิบัติราชการ

1 0.88 10,000 0.03

1 0.88 5,000 0.01

2 1.75 650,000 1.71

1 0.88 1,000,000 2.64

(2) การศึกษา กองการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

1 0.88 10,000 0.03

6 5.26 1,675,000      4.42

8 7.02 1,705,000 4.50

114 100 37,911,460    100

10,000 0.03

รวมยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

รวมทั้งสิ้น

 - กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

(จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริการสาธารณะ)

(จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริการสาธารณะ)

คานิยม คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัยแกเจาหนาที่ทองถิ่น)

(พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

(เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ทองถิ่น

รวมกลยุทธการพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการ

ปฏิบัติราชการ

1 0.88

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหนาที่ การปลูกจิตสํานึก

(พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

๖



  
 

 

แบบ ผด 02 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิน่ 

กิจกรรมและงบประมาณ 

 



  
 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

 
 



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 980,000 หมูที่ 3 กองชาง

ซอยใจเพ็ชร  หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 386 ม. ต.คลองหา

หนา 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,158 ตร.ม.

2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนหินคลุก 188,000 หมูที่ 9 กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย) ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 450 ม. ต.คลองหา

หมูที่ 9 หนา 0.15 ม. ปริมาณหินคลุก

ไมนอยกวา 263.25 ลบ.ม.

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง 465,000 หมูที่ 7 กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย  หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3 ม.ยาว 1,180 ม. ต.คลองหา

หนา 0.15 ม. ปริมาณดินลูกรัง

ไมนอยกวา  690.30 ลบ.ม.

รวม 3  โครงการ 1,633,000

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)
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ยุทธศาสตรที่ 6 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณที่ทําการ จัดจางกอสรางหองน้ํา  ในบริเวณ 500,000 อบต.

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา ที่ทําการองคการบริหาร คลองหา

สวนตําบลคลองหา  จํานวน 1 แหง

(ราคาเปนไปตามแบบ ปร.4 ปร.5)

รวม 1  โครงการ 500,000

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

1 สํานักปลัด อบต.

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

    6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด 02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ วัสดุ 

สำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก 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 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 44,000 ที่ทําการองคการบริหาร สํานักปลัดฯ
สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 สําหรับงานประมวบผล แบบที่ 1 สวนตําบลคลองหา

จํานวน 2 เครื่อง
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร)

2 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จัดจางติดตั้งระบบกลองโทรทัศน 500,000 หมูที่ 8  ต.คลองหา สํานักปลัดฯ
(CCTV)  หมูที่ 8 วงจรปด (CCTV)  หมูที่ 8

จํานวน  1  แหง
(ราคาเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด)

3 กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย จัดจางติดตั้งระบบกลองโทรทัศน 11,000 ที่ทําการองคการบริหาร สํานักปลัดฯ
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง วงจรปดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สวนตําบลคลองหา
ภายนอกและภายในอาคารฯ สําหรับติดตั้งภายนอกและภายใน

อาคารฯ  จํานวน  1  ชุด
(ราคาเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด)

รวม 555,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑ

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
    1.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ 
    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

9



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ถังน้ําแบบพลาสติก จัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ที่ทําการองคการบริหาร

ขนาดความจุ  2,000  ลิตร สวนตําบลคลองหา

จํานวน  1  ถัง

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น

เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 20,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

    2.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1

6,400

สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก 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 ตูกระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร 6,500 ที่ทําการองคการบริหาร สํานักปลัดฯ
ขนาดกวาง 0.40 เมตร สวนตําบลคลองหา
ยาว 1.20 เมตร  สูง 0.87 เมตร
จํานวน 1 หลัง
(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น
เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2 เกาอี้บารสูง จัดซื้อเกาอี้บารสูง 6,000 ที่ทําการองคการบริหาร สํานักปลัดฯ
จํานวน  4  ตัว สวนตําบลคลองหา
(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น
เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 12,500

3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผด.02/1
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก 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 โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ 30,000 อบต.คลองหา กองชาง
ขนาดไมนอยกวา 120x60x75ซม.
จํานวน  2  ชุด
(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น
เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2 เกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 8,000 อบต.คลองหา กองชาง
จํานวน  2  ตัว
(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น
เปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 38,000

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ

3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    3.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ

    (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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