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คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํา
แผนพัฒนา และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมท้ัง
วางแนวทางใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสําหรับ
แผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณา
การ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงาน 
จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป งบประมาณ มีความสะดวกมากข้ึนอีกดวยจากระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559  ขอ 26  ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน
ตอไปนี้ 

ขอ 26  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค
กรปกครอง สวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนใน ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ขอ 27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู บริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 
 1. เปนแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินและมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action 
Plan)  

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจนและดําเนินงานจริง 
3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมท่ีตั้งไว 
 2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 



 3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 
 4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส  

5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซํ้าซอนของโครงการตางๆ 
7. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ
ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลรองกาศ และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ  
 2. คณะกรรมการพัฒนา พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ  

3. เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานใหประกาศใชแผนการดําเนินงานโดย
ปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยาง
นอยสามสิบวัน 
 



สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จายขาดเงินสะสม) สําหรับ
แผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการ
ประสานและบูรณาการการทางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  ๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดาเนินการจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
  ๒. เพ่ือใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานกับหนวยงานอ่ืนๆ ใหมีความสะดวกและชัดเจนใน
การดําเนินการตาง ๆ 
  ๓. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลรองกาศ 
  4 เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศในการ 
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผน 
  ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงานจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2561 (หมวด ๕ ขอ ๒๖) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตางๆ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๔. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหความ
เห็นชอบ 



 ๒ 

๕. เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงานโดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน      
ทองถ่ินทราบท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบิวัน 

รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการ 

จริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
นั้นเองและโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบได
จากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือก่ิงอําเภอแบบ
บูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี ๒ กํารจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทารางแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมูให 

สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน ๒ สวน คือ 

สวนท่ี ๑ บทนํา 
สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศใช การ
ประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง
แผนการดําเนินงานของ(องคการบริหารสวนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล.............)
ประจาํป พ.ศ. ................ เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 

๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหจัดทำ
แผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จายขาดเงินสะสม) 

อำนาจการขยายเวลาในการจัดทําแผนและแกไขแผนการดําเนินงาน เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 

๑.๕ แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ 
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

๑. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action plan) 
๒. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปแลว 

  ๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 
  ๔. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 



 ๓ 

๑.๖ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  ๑. ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนโดยใชแผนการดำเนินงาน เปน 
เครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและตอบสนองปญหา 
ของทองถ่ิน 
  ๓. ทําใหการพัฒนาในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 
  ๔. ทําใหทราบถึงแผนงาน/โครงการของหนวยงานตาง ๆ ท่ีดําเนินการจริงในเขตพ้ืนท่ีขององคการ 
บริหารสวนตําบลรองกาศ 
  ๕. เปนเครื่องมือติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการจริงในปงบประมาณ 
นั้น 



ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา ๑๗ ๑๙.๑๐ ๔,๐๑๘,๗๐๐ 16.39

รวม ๑๗ ๑๙.๑๐ ๔,๐๑๘,๗๐๐ 16.39

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

 ๒.๑ แผนงานการเกษตร ๑ ๑.๑๒ 30,000                   0.12                         

 2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๙ ๒๑.๓๕ 450,600                 1.84                         

รวม ๒๐ ๒๒.๔๗ 480,600                0.12                       

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

 ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๙ ๑๐.๑๑ ๕๓๐,๐๐๐ 2.16

 ๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑ ๑.๑๒ ๓๐,๐๐๐ 0.12

 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๔.๔๙ ๔๔๐,๐๐๐ 1.79

 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ ๑.๑๒ ๖๑,๒๐๐ 0.25

 3.5 งบกลาง ๑ ๑.๒๓ 0.26

 3.5 แผนงานเคหะชุมชน ๐ ๐.๐๐ ๐ 0.00

รวม ๑๖ ๑๘.๐๙ ๑,๐๖๑,๒๐๐ 4.33

4

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบระมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ผด.01



ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และกีฬา

 ๔.๑ แผนงานการศึกษา ๗ ๗.๘๗ ๑,๕๓๔,๐๐๐ 6.26

 4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑ 1.12 ๓๐,๐๐๐ 0.12

 ๔.3 แผนงานงบกลาง ๓ ๓.๓๗ ๑๕,๙๐๒,๐๐๐ 64.87

 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ๐ 0.00 ๐ 0.00

 4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕ ๕.๖๒ ๒๔๐,๐๐๐ 0.98

รวม ๑๖ ๑๗.๙๘ ๑๗,๗๐๖,๐๐๐ 72.23

๕. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑๕ ๑๖.๘๕๔ ๕๙๕,๗๐๕ 2.43

 ๕.๒ แผนงานงบกลาง ๑ ๑.๑๒๔ ๓๐๐,๐๐๐ 1.22

 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑ ๑๒๐,๖๐๐

รวม ๑๗ ๑๗.๙๗๘ ๑,๐๑๖,๓๐๕ 3.65

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ๖.๑ แผนงานการเกษตร ๒ ๒.๒๕ ๑๓๐,๐๐๐ 0.53

 ๖.๒ เคหะและชุมชน ๑ ๑.๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ 0.41

รวม ๓ ๓.๓๗ ๒๓๐,๐๐๐ 0.94

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบระมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

5

ผด.01



ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ ๑๗ ๑๙.๑๐ ๔,๐๑๘,๗๐๐ ๑๖.๓๙

   สาธารณูปโภค

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๐ ๒๒.๔๗ 480,600                 ๐.๑๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง ๑๖ ๑๘.๐๙ ๑,๐๖๑,๒๐๐ ๔.๓๓

     การปกครอง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา ๑๖ ๑๗.๙๘ ๑๗,๗๐๖,๐๐๐ ๗๒.๒๓

     วัฒนธรรม และกีฬา

๕. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข ๑๗ ๑๗.๙๘ ๑,๐๑๖,๓๐๕ ๓.๖๕

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากร ๓ ๓.๓๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๙๔

     ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม ๘๙ ๙๘.๙๙ ๒๔,๕๑๒,๘๐๕ ๑๐๐.๐๐

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

6

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบระมาณ พ .ศ. 2566
ผด.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 ๒๕๘,๖๐๐ กองชาง

หมูที่ 1 จากบานนางนิ่มนวล ปากกวาง 0.20 ม. 

เรือนคํา ถึง บานนายเปลง ยาว 125 ม. 

ศรีใจวงศ ลึกไมนอย กวา 0.50 ม. 

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลท ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลท หมูที่ 1 359,,000 กองชาง

คอนกรีต หมูที่ 1 จากบานนางสุนา คอนกรีต ก

อินตะวงศ ถึง บานนายธันวา  วาสลัม กวาง 3.30 – 4  ม.  

หนา 0.05 ม. ยาว 228 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

772  ตร.ม.

3 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 2 ถนน คสล. หมูที่ 2 441,900 กองชาง

สายเพื่อการเกษตรนากลาง กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 800 ตร.ม. 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
รายละเอียดของกิจกรรม

7



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 487,000 กองชาง

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว

ลึก 160 ม. จํานวน 1 บอ

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 189,700 กองชาง

คสล.หมูที่ 4 จากบานนายสุทัศน   ปากกวาง 0.20 ม. 

ทอดเสียง ถึง รางระบายน้ําเดิม ยาว 93 ม. ลึกไมนอยกวา 

0.30 ม. พรอมบอพักขนาด 

0.80 ม. X 0.80 ม. 

X 0.60 ม. จํานวน 1 บอ

6 โครงการกอสรางพนังกันดิน คสล. กอสรางพนังกันดิน คสล. หมูที่ 5 186,200 กองชาง

หมูที่ 5 หนาบานนายธนานันท   ขนาดสูง 2  ม. ยาว 30 ม. 

แกวตา หนา 0.20 ม.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

8



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา ปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา หมูที่ 5 ๔๖,๑๐๐ กองชาง

หมูที่ 5 บริเวณดานตรวจ เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. 

ยาวรวม 10 ม. พรอมกําแพง

ปากทอ และบอพักขนาด

1 X1  ม. ลึกเฉลี่ย 1.15 ม.

จํานวน 1 บอ

8 โครงการปรับเสริมผิวทางจราจร ปรับเสริมผิวทางแอสฟลท หมูที่ 6 479,900 กองชาง

แอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 6 จากบาน คอนกรีต 

นางสุพิน   ประสานจิตร ถึง สะพาน กวาง 4–8 ม. ยาว 290 ม.

ขามแมน้ํายม หนา 0.04 ม. พื้นที่รวม

ไมนอยกวา 1,340 ตร.ม.

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 7 33,600 กองชาง

หมูที่ 7 ซอยบานนายใหม   ฉลอม ปากกวาง 0.20 ม. ลึกไมนอย

กวา 0.30 ม. ยาว 17  ม.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

9



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8 ๓๖๒,๙๐๐ กองชาง

คสล.หมูที่ 8 จากบานนายวรวี ปากกวาง 0.20 ม.

พุฒิตาล ถึง รางระบายน้ําเดิม ลึกไมนอยกวา 0.50 ม.

ยาว 167 ม. พรอมบอพัก

ขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. 

X 0.60 ม. จํานวน 3 บอ 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 9 86,100 กองชาง

คสล.หมูที่ 9 บริเวณหนาบาน ปากกวาง 0.20 ม.

นางทับทิม   เทียนทอง ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. 

ยาว 24 ม. พรอมกอสราง

ถนน คสล.

กวาง 2.50 ม. ยาว 22  ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 55  ตร.ม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

10



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 ถนน คสล. หมูที่ 9 ๓๔๕,๐๐๐ กองชาง

สายเพื่อการเกษตร กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 105 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 420 ตร.ม. 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 62,700 กองชาง

คสล.หมูที่ 10 จากบาน ปากกวาง 0.20 ม. 

นางจารุวรรณ   จันทรัตน ถึง ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. 

บานนายวิสุทธิ์   ชอบเย็นใจ ยาว 28  ม. พรอมบอพัก

ขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. 

X 0.60 ม. จํานวน 1 บอ

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 11 175,200 กองชาง

คสล.หมูที่ 11 จากบานนายชิด   ปากกวาง 0.20 ม. 

ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท.สิงหคาร   ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. 

เกี๋ยงคํา ยาว 88  ม. 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

11



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕ โครงการกอสราง BOX CULVERT กอสราง BOX CULVERT หมูที่ 11 ๓๓๕,๕๐๐ กองชาง

หมูที่ 11 บริเวณหนาบาน ขนาด 3 ม. X 1.80 ม. 

นางพิสมัย   อินทรพันธ ชนิด 1 ชอง พรอมงานติดตั้ง

ราวเหล็กกันตก สูง 0.90 ม. 

ยาวรวม 10  ม.

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 ๓๔,๗๐๐ กองชาง

คสล.หมูที่ ๕ จากบาน ปากกวาง ๐.๒๐ ม. ลึกไม

นางนงลักษณ  ใจการณ ถึง นอยกวา ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗ ม.

รางระบายน้ําเดิม 

17 โครงการเสริมผิวทางแอสฟสทติก เสริมผิวทางแอสฟสทติก คสล. หมูที่ 1 - 9 ๔๙๓,๖๐๐ กองชาง

คอนกรีต หมูที่ 1-9 จากบริเวณ กวาง ๔-4.5 ม. ยาว 308 ม.

ซุมปายหมูบานตอนิมิตร หมูที่ 1 หนา ๐.04 ม. หรือมีพื้นที่

ถึง บริเวณประปาหมูที่ 9 ไมนอยกวา 1,286 ตร.ม. 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

12



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการ/กิจกรรมของ อุดหนุนศูนยบริการและถาย ต.รองกาศ ๓๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

ศูนยบริการและถายทอด ทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลรองกาศ

ประจําตําบลรองกาศ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

13

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการบูรณาการพัฒนา 1. จัดตั้งศูนยซอมสราง อปท.ในพื้นที่ 91,000     วช.แพร

ทักษะวิชาชีพกับเสริมสราง เพื่อชุมชน(fix it center) รับผิดชอบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 2. พัฒนาทักษะวิชาชีพของ

ของผูเรียนอาชีวศึกษา(fix it ผูเรียนอาชีวศึกษา

center) 3. ใหบริการสรางและพัฒนา

อาชีพใหกับประชาชน 

ชางชุมชน หมูบานไดรับการ

บริการจากโครงการฯ

4. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

พัฒนาอาชีพ

2 โครงการฝกอบรมหลักสูตร จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ อปท.ในพื้นที่ 100,000   วช.แพร

วิชาชีพระยะสั้นใหกับ ระยะสั้นเพื่อแกไขปญหาความ รับผิดชอบ

ประชาชนและบุคคลทั่วไป ยากจนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา สงเสริมพัฒนาอาชีพ

และการมีงานทําใหกับกลุม

ผูสูงอายุและคนยากจนอยาง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

14



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการ

พัฒนาทักษะอาชีพ 

จํานวน 1,000 คน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. อบรมใหความรูแกเด็ก โรงเรียน 33,750    อบต.

กลุมยุวเกษตร เยาวชน ในดานการปลูกพืช, เรียนรวม และสนง.

เลี้ยงสัตวและการประมง รองกาศ เกษตรอําเภอ

2. ฝกปฏิบัติใหกลุมยุวชน เวียงทอง

ไดเรียนรูดานการปลูกพืช,

เลี้ยงสัตวและการประมง 

ดวยการกระทําจริง ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการสงเสริมการผลิต อบรมเกษตรกรผลิตสินคา กลุมวิสาหกิจ 24,850    อบต.

พืชปลอดภัย ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ชุมชน และสนง.

ทองเที่ยว เกษตรอําเภอ

ตามวิถีพุทธ

พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

15



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการสงเสริมและผลิต อบรมถายทอดความรูดาน เกษตรกรใน 100,000   อบต.

พันธุขาวชุมชน การจัดการผลิตตั้งแตทดสอบ พื้นที่ และสนง.

ความงอกการดูแลรักษาการ เปาหมาย เกษตรอําเภอ

ตัดขาวปนการเก็บเกี่ยวและ จํานวน 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุหลัง 40 ราย

เก็บเกี่ยว

6 โครงการสงเสริมอาชีพและ อบรมสงเสริมอาชีพและ ต.รองกาศ 61,000    อบต.

ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตร ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตร และสนง.

วิถีเดิม วิถีเดิม เกษตรอําเภอ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหความรูแกผูสูงอายุเพื่อคง ต.รองกาศ 3,500      กศน.

ผูสูงอายุ การจัดการศึกษา สมรรถนะทางกาย จิต และ

ตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะ สมองผูสูงอายุและกิจกรรม

ทางกาย จิต และสมองผูสูง ผอนคลายสําหรับผูสูงอายุ

อายุ (รุนที่ 1)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหความรูแกผูสูงอายุเพื่อคง ต.รองกาศ 3,500      กศน.

ผูสูงอายุ การจัดการศึกษา สมรรถนะทางกาย จิต และ

ตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะ สมองผูสูงอายุและกิจกรรม

ทางกาย จิต และสมองผูสูง ผอนคลายสําหรับผูสูงอายุ

อายุ (รุนที่ 2)

9 โครการการจัดการศึกษา กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ต.รองกาศ 1,000      กศน.

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.

ตําบลรองกาศ

10 โครงการการจัดการศึกษา กิจกรรมการใหความรูเรื่อง ต.รองกาศ 1,000      กศน.

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการปองกันไขเลือดออก

ต.รองกาศ

11 โครงการการพัฒนาสังคม กิจกรรมการเรียนรูการศึกษา ต.รองกาศ 1,000      กศน.

และชุมชน กศน. ต.รองกาศ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ฐานการเรียรรูการดับไฟปา

และหมกควัน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

17



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒ โครงการการพัฒนาสังคม กิจกรรมการเรียนรูการศึกษา ต.รองกาศ 1,000      กศน.

และชุมชน กศน. ต.รองกาศ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ฐานการเรียรรูการดับไฟปา

และหมกควัน

13 โครงการการจัดกระบวนการ กิจการการใหความรูหลัก ต.รองกาศ 1,000      กศน.

เรียนรูตามหลักปรัชญาของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง กศน. สูการปฎิบัติการปลูกผัก

ต.รองกาศ สวนครัวรั้วกินได

14 โครงการการจัดกระบวนการ กิจกรรมลดรายจายเพิ่มรายได ต.รองกาศ 1,000      กศน.

เรียนรูตามหลักปรัชญาของ การทําบัญชีครัวเรือน

เศรษฐกิจพอเพียง กศน. การเพาะเมล็ดพันธุผัก

ต.รองกาศ

15 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมการเรียนรูหลักสูตร ต.รองกาศ 3,000      กศน.

ดิจิทัล:กิจกรรมศูนยดิจิทัล การคาออนไลน

ชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

18



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๖ กิจกรรมการจัดการศึกษา วิชาที่ใสเจลแอกอฮอลแฟนซี ต.รองกาศ 4,000      กศน.

ตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 20 ชั่วโมง

ไมเกิน 30 ชม.

17 กิจกรรมการจัดการศึกษา วิชาที่ใสเจลแอกอฮอลแฟนซี ต.รองกาศ 4,000      กศน.

ตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 20 ชั่วโมง

ไมเกิน 30 ชม.

18 ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. วิชาการทํายามเยาจากผายอม ต.รองกาศ 8,000      กศน.

ขึ้นไป สีธรรมชาติ 

หลักสูตร 40 ชั่วโมง

19 ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. วิชาการปกผาและตกแตงผา ต.รองกาศ 8,000      กศน.

ขึ้นไป เบื้องตน

หลักสูตร 40 ชั่วโมง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

19



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝกอบรมและ ฝกอบรมและศึกษาดูงาน อบต.รองกาศ 100,000   สนง.ปลัด

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร ส.อบต. 

พนักงานฯ พนักงานจาง

๒ โครงการฝกอบรมเสริม อบรม เสริมสรางคุณธรรม อบต.รองกาศ ๒๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

สรางคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  

ของผูบริหาร,พนักงาน

สวนตําบล,ลูกจางประจํา,

พนักงานจาง และ ส.อบต.

3 คาใชจายในการเลือกตั้ง จัดเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น อบต.รองกาศ 20,000 สนง.ปลัด

ผูบริหารทองถิ่น หรือ หรือ สมาชิกสภาทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น

4 โครงการจัดทํา ปรับปรุง จัดทํา ปรับปรุง ทบทวน ต.รองกาศ ๒๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

ทบทวน  แผนชุมชนและ แผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕65

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

ที่

ผด.02

พื้นที่
พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

20

รายละเอียดของกิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่   บริการประชาชนนอกสถานที่ ต.รองกาศ ๓๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จัดทําแผนที่ภาษี ต.รองกาศ ๒๐๐,๐๐๐ กองคลัง,

และทะเบียนทรัพยสิน 

7 โครงการเตรียมความพรอม สํารวจเตรียมความพรอม ต.รองกาศ ๑๐๐,๐๐๐ กองคลัง,

และดําเนินงานภาษีที่ดินและ และดําเนินงานภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสราง สิ่งปลูกสราง

8 โครงการศูนยปฏิบัติการ เพื่อเปนศูนยรวบรวมขอมูล ต.รองกาศ ๒๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

รวมใจชวยเหลือประชาชน ปญหาความตองการของ

ขององคกรปกครองสวน ประชาชน 

ทองถิ่นอําเภอสูงเมน

9 จางองคกรที่เปนกลางใน คาจางสํารวจความพึงพอใจ ต.รองกาศ 20,000    สนง.ปลัด

การประเมินผลในมิติความ ในการใหบริการสาธารณะ   

พึงพอใจของผูรับบริการ

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

21

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่

ผด.02



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ กิจกรรมแกไขปญหา แกไขปญหายาเสพติดหรือ ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

ยาเสพติด การอบรม การปองกันการ

แกไขปญหายาเสพติด เชน 

การจัดทําปาย การจัดซื้อ

สารตรวจยาเสพติด ประชุม 

รณรงค การอบรม หรือการ

บําบัดรักษา ฯลฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

22

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดบริการประชาชน ต.รองกาศ 20,000    สนง.ปลัด

ชวงเทศกาลปใหม ผูสัญจรชวงเทศกาล

 - ชวงเทศกาลขึ้นปใหม

2 โครงการปองกันและ ตั้งจุดบริการประชาชน ต.รองกาศ 20,000    สนง.ปลัด

ลดอุบัติเหตุทางทองถนนใน ผูสัญจรชวงเทศกาล

ชวงเทศกาลสงกรานต  - ชวงเทศกาลสงกรานต

3 โครงการชวยเหลือประชาชน ชวยเหลือประชาชน ต.รองกาศ 200,000   สนง.ปลัด

ดานสาธาณภัย ดานสาธาณภัย

4 โครงการปองกันและแกไข อบรมใหความรูการปองกัน ต.รองกาศ 200,000   สนง.ปลัด

ปญหาไฟปาและหมอกควัน และแกไขปญหาไฟปาและ

หมอกควัน

พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

รายละเอียดของกิจกรรม

23

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเทลาน คสล. เทลาน คสล. จํานวน 3 จุด อบต.รองกาศ 61,200     กองชาง

บริเวณ ร.ร.อนุบาล จุดที่ 1 กวาง 0.50 ม.

อบต.รองกาศ ยาว 10 ม. หนา 0.12 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา 5 ตร.ม.

จุดที่ 2 หนา 0.20 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา 19 ตร.ม.

จุดที่ 3 หนา 0.15 ม.

พื้นที่ไมนอยกวา 70.3 ตร.ม.

พื้นที่นวมไมนอยกวา 94.30

ตร.ม.

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

24

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบ อบต.รองกาศ ๒๑๙,๖๐๐ สนง.ปลัด

กองทุนประกันสังคมใหกับ

พนักงานจาง

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

25

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจาย ร.ร.อนุบาล 611,880 สนง.ปลัด

การบริหารสถานศึกษา เชน การปรับปรุง หลักสูตร อบต.รองกาศ

สําหรับโรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา คาอินเตอรเน็ต

องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน คาการพัฒนา/

รองกาศ ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายการ ศพด.สังกัด 393,120 สนง.ปลัด

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา สําหรับ อบต.รองกาศ

สําหรับ ศพด.สังกัด ศพด.สังกัด อบต.รองกาศ 

อบต.รองกาศ เชน การจัดการเรียน การสอน

คาใชจายในการจัดการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง บุคลากร 30,000 สนง.ปลัด

บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา เชน การแลก ทางการ

เปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับ ศึกษา อบต.

สถานศึกษาและหนวยงาน รองกาศ 

เครือขายทั้งในดานวิชาการ

และปฏิบัติ

26

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

พื้นที่ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. ๒๕65



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย คาใชจายการบริหารสถาน โรงเรียน 364,000 สนง.ปลัด

การบริหารสถานศึกษา ศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด(สพฐ.)

(อาหารกลางวัน) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน จํานวน 5 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียน 

การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน  

5 โครงการฝกอบรมการ นร.ชั้น ป.1-6 จํานวน 20 คน ร.ร.วัดตอนิมิต 30,000    ร.ร.วัดตอนิมิตร

ประดิษฐของใชและเครื่อง ประดิษฐของใชและเครื่อง

ประดับจากลูกปด ประดับจากลูกปดไดอยาง

นอยคนละ 3 ชิ้น 

เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพให

นร.มีรายไดระหวางเรียน

6 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณอาหาร ร.ร.วัดตอนิมิต 92,400    ร.ร.วัดตอนิมิตร

กลางวันร.ร.วัดตอนิมิตร

ชั้นอนุบาล 2 - ป.6

จํานวน 44 คน คนละ21บ.

/วัน จํานวน 100 วัน

27

พ.ศ. ๒๕66

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม

ผด.02

พ.ศ. ๒๕65
พื้นที่



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการพัฒนาทักษะดนตรี อบรมพัฒนาทักษะดนตรี รร.ชุมชน 12,600 รร.ชุมชน

ดุริยางคโดยวิทยากรภายนอก ดุริยางคใหแกนร.ชั้น ป.1-6 บานรองกาศ บานรองกาศ

จํานวน 16 คน โดยวิทยากร

ภายนอกใหสามารถบรรเลง

เพลงดุริยางคได  

พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

28

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการขับเคลื่อนและ อบรมขับเคลื่อนและพัฒนา ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลรองกาศ

29

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดกิจกรรมทาง อบรมกิจกรรมทางศาสนา ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

จริยธรรมของประชาชน ของประชาชน

2 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษา ต.รองกาศ 50,000    สนง.ปลัด

หลอเทียนพรรษาและสืบสาน และสืบสานประเพณี

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา

3 โครงการประเพณี จัดกิจกรรมนมัสการ ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

นมัสการพระธาตุชอแฮ พระธาตุชอแฮ เมืองแพร 

เมืองแพร แหตุงหลวง แหตุงหลวง

4 โครงการประเพณีไหว จัดกิจกรรมไหวพระพุทธโกศัย ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

พระพุทธโกศัยศิริชัยมหา ศิริชัยมหาศากยมุนี 

ศากยมุนี วัดพระบาท วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

มิ่งเมืองวรวิหาร

30

พ.ศ. ๒๕66

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการสงเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ต.รองกาศ 100,000   สนง.ปลัด

ประเพณีในพื้นที่ ต.รองกาศ ประเพณีในพื้นที่ ต.รองกาศ

และงานประเพณีระดับอําเภอ และงานประเพณีระดับอําเภอ

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

31

รายละเอียดของกิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พื้นที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

ผด.02

โครงการ/กิจกรรม



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบล สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ต.รองกาศ 13,000,000 สนง.ปลัด

รองกาศ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการตําบล สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ต.รองกาศ 4,500,000  สนง.ปลัด

รองกาศ 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตําบล สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ต.รองกาศ 102,000  สนง.ปลัด

รองกาศ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

32

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

รายละเอียดของกิจกรรม



5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสังคมผูสูงวัยใสใจ จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต ต.รองกาศ ๓๐,๐๐๐ สนง.ปลัด
สุขภาพ และดูแลภาวะสุขภาพที่ดีให

แกผูสูงอายุ

๒ โครงการปองกันและ ปองกัน,สํารวจ, ต.รองกาศ ๒๐,๐๐๐ สนง.ปลัด
ระงับโรคติดตอ ประชาสัมพันธ

3 โครงการสงเสริมผูสูงอายุ อบรมสงเสริมผูสูงอายุและ ต.รองกาศ ๑๐,๐๐๐ สนง.ปลัด
และสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว

4 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 1 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 1 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

33



5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 2 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 2 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

6 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 3 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 3 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

7 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 4 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 4 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

34



5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 5 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 5 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

9 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 6 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 6 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

10 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 7 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 7 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

35



5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 8 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 8 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

12 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 9 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 9 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

13 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 10 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 10 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ หมูที่ 11 20,000 สนง.ปลัด
ดานสาธารณสุข หมูที่ 11 คณะกรรมการหมูบานเพื่อใช

สําหรับดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข

15 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อปองกันและควบคุมไมให ต.รองกาศ 20,000 สนง.ปลัด
คนปลอดภัยจาก สุนัขและแมวเปน

โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานฯ

16 โครงการปรับเปลี่ยน ๑. กิจกรรม (แกนนํา)ประชุม หมูที่ 5,6,7 33,000    รพ.สต.บาน

พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค เชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่อง 10,11 ปงพราว

เบาหวานและโรคความดัน การดูแลสุขภาพประชาชน

โลหิตสูง กลุมเสี่ยงกลุมปวยโรค

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ที่บาน แกแกนนํา อสม. 

๒. กิจกรรม (กลุมเสี่ยง) 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมเชิง ปฏิบัติการให

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงสูการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใน

ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงที่จะ

ปวยเปนโรคเบาหวาน

ความดัน โลหิตสูง 

๓. กิจกรรม (กลุมปวย) 

กลุมปวยที่ไมสามารถควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดหรือ 

ระดับความดันโลหิตได 

เพื่อปองกันการ เกิดโรคหลอด

เลือดสมอง ไดรับการ ติดตาม

รายบุคคลโดยแกนนํา อสม.

17 โครงการชุมชนรวมใจทําลาย ๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ หมูที่ 5,6,7 28,000    รพ.สต.บาน

แหลงเพาะพันธุยุงลายและ การทีมเฝาระวังสอบสวน 10,11 ปงพราว

ปองกันภัยโรคไขเลือดออก เคลื่อนที่เร็ว(SRRT)เครือขาย

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับตําบลรพ.สต.บานปงพราว

๒. กิจกรรม อสม.ออกสุมตรวจ

ลูกน้ํายุง ในหลังคาเรือนที่ตน

รับผิดชอบเดือนละ ๑ ครั้ง 

สง รพ.สต.ทุกวันที่ ๒๕ ของ

เดือน 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรค

ติดตอที่มียุง เปนพาหะและ

รณรงคปองกันควบคุมโรคไข

เลือดออกBig Cleaning Day

ในชวง ฤดูการระบาด 

๔. ประชุมสรุปผลนําเสนอ

ขอมูลการ ดําเนินงานควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออกใน

พื้นที่และหาแนวทางแกไข

ปญหาในปตอไป

พ.ศ. ๒๕65

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการสตรีไทยยุคใหม ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟู หมูที่ 5,6,7 15,000    รพ.สต.บาน

รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง ทักษะการ ตรวจคัดกรอง 10,11 ปงพราว

เตานมและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานมดวยตนเองให

แกนนํา อสม. ในการออกให

คําแนะนําสตรีกลุมเปาหมาย

และสาธิตการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมดวยตนเอง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให

ความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก

รณรงคใหสตรีกลุมเปาหมาย

เขารับบริการคัดกรองและ

คนหามะเร็งปากมดลูก

19 โครงการปนยิ้มสรางสุข ๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ หมูที่ 5,6,7 31,000    รพ.สต.บาน

ผูสูงอายุ ผูพิการ ตามวิถีแหง การฟนฟูความรูเกี่ยวกับการ 10,11 ปงพราว

ความพอเพียง ดูแลผูสูงอายุผูพิการติดบาน

ติดเตียงผูปวยระยะสุดทายใน

ทีมดูแลผูสูงอายุประจําหมูบาน 

พ.ศ. ๒๕65

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒. กิจกรรมคัดกรองประเมิน

สุขภาพทั้งทางรางกายและ

จิตใจของผูสูงอายุโดยใชแบบ

ประเมิน ADL(Barthel 

Activities of Daily Living : 

ADL) 

๓. กิจกรรมจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการดูแล

สุขภาพผูสูงอายุผูพิการการ

ออกกําลังกายที่เหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ 

๔. กิจกรรมประชุมเสวนา

หลังการออกเยี่ยมบานของ

ทีมดูแลผูสูงอายุประจําหมูบาน

20 โครงการคนหาหญิงตั้งครรภ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟู หมูที่ 5,6,7 20,000    รพ.สต.บาน

ฝากครรภไวสายใยรักเพื่อ ความรูแก อสม.แกนนําอนามัย 10,11 ปงพราว

พัฒนาการสมวัย แมและเด็ก

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมในการดูแล

ลูกและตนเองในหญิงตั้งครรภ

ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก แกนนํา 

อสม. 

๓. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรูติดตามหลังการประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ อสม.แกนนํา

อนามัยแมและเด็ก

21 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน ๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ หมูที่ 5,6,7 22,000    รพ.สต.บาน

ผลิตภัณฑสุขภาพในรานชํา การพัฒนาศักยภาพของ อสม. 10,11 ปงพราว

และอาหารปลอดภัยในชุมชน ใหมีความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

สุขภาพและบริการสุขภาพ 

๒. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟู

ความรูและสงเสริมการผลิต

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อาหารปลอดภัยแหลงจําหนาย

บริการอาหารสะอาดราน

อาหารใหมีมาตรฐาน Clean 

Food Good Taste และ

รานขายของชําในหมูบานมี

ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยา 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

สุขภาพและบริการสุขภาพ 

๓. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ติดตามหลังการออก

ตรวจผลิตภัณฑรานคาในชุมชน

22 โครงการสงเสริมหญิงวัยเจริญ อบรมเตรียมความพรอมหญิง หมูที่ 1,2,3 23,800    รพ.สต.

พันธุเตรียมตั้งครรภคุณภาพ วัยเจริญพันธุเตรียมตั้งครรภ 4,8,9 รองกาศ

เสริมสรางโภชนาการสูงดี คุณภาพเสริมสรางโภชนาการ

สมวัยไรฟนผุและใสใจพัฒนา สูงดีสมวัยไรฟนผุและใสใจ

การเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการสงเสริมวัยเรียน อบรมสงเสริมพฤติกรรม หมูที่ 1,2,3 20,950    รพ.สต.

เติบโตสวัยไรพุงวัยรุนรอบรู อนามัยการเจริญพันธุที่ 4,8,9 รองกาศ

อนามัยเจริญพันธุพรอม เหมาะสมสําหรับวัยรุน

ปองกันยาเสพติดในชมรม

To Be Number One

24 โครงการสงเสริมความรอบรู อบรมสงเสริมพฤติกรรม หมูที่ 1,2,3 37,750    รพ.สต.

สูประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติ สุขภาพ ความรอบรู และ 4,8,9 รองกาศ

กรรมสุขภาพเฝาระวังปองกัน ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอ

สุขภาพชะลอภัยคุมคามหาง สุขภาพ

ไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง

25 โครงการสงเสริมผูสูงวัย อบรมสงเสริมผูสูงวัยรวมใสใจ หมูที่ 1,2,3 11,250    รพ.สต.

รวมใสใจสุขภาพชองปากและ สุขภาพชองปากและเฝาระวัง 4,8,9 รองกาศ

เฝาระวังปองกันภัย"พลัดตก ปองกันภัย"พลัดตก หก ลม"

หก ลม"

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 โครงการชุมชนรวมใจใสใจ สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หมูที่ 1,2,3 27,955    รพ.สต.

การปองกันเฝาระวังภัย รักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรถ 4,8,9 รองกาศ

โรคติดตอและภัยพิบัติ ภาพกรณีเกิดโรคระบาด 

ภัยพิบัติในพื้นที่

27 โครงการพัฒนาการขับเคลื่อน สงเสริมใหมีกิจกรรมทางกาย หมูที่ 1,2,3 23,000    ชมรม

การสงเสริมกิจกรรมทางกาย ที่เพียงพอตอสุขภาพ 4,8,9 รพ.สต.

ใหประชาชนสุขภาพดี รองกาศ

28 โครงการสงเสริมสุขาภิบาล สงเสริมความรูดานสุขาภิบาล หมูที่ 1,2,3 22,000    ชมรม

ปลอดภัยใสใจสุขภาพใน อาหารใหแกผูประกอบการ 4,8,9 รพ.สต.

ชุมชน รานอาหารและผูสัมผัสอาหาร รองกาศ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
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5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ สมทบกองทุน สมทบกองทุนหลักประกัน กองทุนฯ ๓๐๐,๐๐๐ สนง.ปลัด

หลักประกันสุขภาพฯ  สุขภาพฯ  

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

46

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
ที่ โครงการ/กิจกรรม



5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเสริมการ สงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 3 จุด ๑๒๐,๖๐๐ สนง.ปลัด

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ(เตนแอโรบิค) 1. ร.ร.วัด

(เตนแอโรบิค) ตอนิมิตร

2. ร.ร.ชุมชน

บานรองกาศ

3. หอประขุม

อบต.(เกา)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

47

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชารัฐรวมใจ เพื่อเปนแหลงใหความรูดาน ต.รองกาศ 30,000    สนง.ปลัด

ปลูกตนไมใหแผนดิน พันธุไมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชและ ต.รองกาศ 100,000   สนง.ปลัด

พืชอันเนื่องมาจากพระราช เปนแหลงใหความรูดาน

ดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ พันธุไมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕66

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02

48

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ อบรมการจัดการขยะ ต.รองกาศ 100,000 สนง.ปลัด

แบบครบวงจร มูลฝอยโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน

49

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ผด.02



ผด.02/1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑสํานักงาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ตูเหล็ก 2 บานเปด ตูเหล็ก 2 บานเปด 11,400 อบต. สํานักงานปลัด

จํานวน 2 หลังๆละ5,700 บาท รองกาศ

2 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 7,000 อบต. สํานักงานปลัด

แบบบานเลื่อนกระจก แบบบานเลื่อนกระจก รองกาศ

จํานวน 2 หลังๆละ 3,500 บาท

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

50

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องพิมพMultifunction เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 10,000 อบต. กองคลัง

เลเซอรหรือLED ขาวดํา พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ รองกาศ

(Ink Tank Printer)

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

10,000 บาท

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

51

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องถายเอกสารระบบ เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000 อบต. สํานักงานปลัด

ดิจิตอล(ขาวดําและส)ี (ขาวดําและส)ี รองกาศ

จํานวน 1 เครื่องๆ

ละ 120,000 บาท

๒ ตูเหล็ก 2 บานเปด ตูเหล็ก 2 บานเปด 17,100 อบต. สํานักงานปลัด

จํานวน 3 หลังๆละ5,700 บาท รองกาศ

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

52

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คอมพิวเตอรสําหรับงาน คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 30,000 อบต. สํานักงานปลัด

ประมวลผล แบบประมวลผล แบบ 2 รองกาศ

จํานวน 1 เครื่องๆ

ละ 30,000 บาท

๒ เครื่องพิมพMultifunction เครื่องพิมพMultifunction 10,000 อบต. สํานักงานปลัด

เลเซอรหรือLED ขาวดํา เลเซอรหรือLED ขาวดํา รองกาศ

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

10,000 บาท

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

53

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 1,120,000 อบต. สํานักงานปลัด

(รถกระบะ)ปริมาตร ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา รองกาศ

กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

2,400 ซีซี หรือกําลัง สูงสุดไมต่ํากวา110 กิโลวัตต

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา จํานวน 1 คัน 

110 กิโลวัตต

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

54

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน 350,000 อบต. สํานักงานปลัด

ขนาด 5 ลิตร ขนาด 5 ลิตร รองกาศ

จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ

35,000 บาท

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

31

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



ผด.02/1

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องพิมพMultifunction เครื่องพิมพMultifunction 10,000 อบต. สํานักงานปลัด

เลเซอรหรือLED ขาวดํา เลเซอรหรือLED ขาวดํา รองกาศ

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

10,000 บาท

55

        บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น

รายละเอียดของครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ
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