
(แบบ ผด. 1)

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพ
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 4.08 390,000 1.47

4 4.08 390,000 1.47
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 18.37 10,100,000 37.94 กองชาง

18 18.37 10,100,000 37.94
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 5.10 70,000 0.26
3.2 แผนงานการเกษตร 6 6.12 104,000 0.39

11 11.22 174,000 0.65
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 19 19.39 747,500 2.81 กองสาธารณสุขฯ

4.2 แผนงานการเกษตร 5 5.10 2,600 0.01 กองเกษตร

24 24.49 750,100 2.82

รวมยุทธศาสตรท่ี 1

รวมยุทธศาสตรท่ี 2

รวมยุทธศาสตรท่ี 3

รวมยุทธศาสตรท่ี 4

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

สํานักงานปลัด อบต./
กองสงเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

สํานักงานปลัด อบต./
กองสงเสริมการเกษตร



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา 8 8.16 3,472,300 13.04 กองการศึกษาฯ
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 6.12 307,000 1.15 กองการศึกษาฯ

14 14.29 3,779,300 14.20
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 16.33 2,270,000 8.53 สํานักงานปลัด อบต./คลัง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 8.16 826,000 3.10 สํานักงานปลัด อบต.

1.3 แผนงานงบกลาง 3 3.06 8,330,000 31.29 สํานักงานปลัด อบต.

27 27.55 11,426,000 42.92

98 100 26,619,400 100.00

รวมยุทธศาสตรท่ี 5

รวมยุทธศาสตรท่ี 6

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ







1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.
ค.
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ย.
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ม.
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ก.
พ.

ม.ี
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เม
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ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 50,000      อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

2 300,000    อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

3 10,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

4 30,000      อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

390,000    

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณสวนหยอมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สวนหยอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ 
อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขต 
อบต.ปากน้ําปราณ  และผลการ
ดําเนินงาน เชน แผนพับ วารสาร สื่อ
มีเดียการทองเที่ยว

พ.ศ.2563

โครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียว และ
อาหารทะเล

เพื่อจายเปนคาโครงการเทศกาล
กินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หนวย

ดําเนินการ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2562

(แบบ ผด. 2)





2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 177,000    ม.1 กองชาง

2 769,000    ม.4 กองชาง

3 154,000    ม.1 กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางนาหวย-หนองบัว (แยกซอย
บานนายเกรียงไกร) หมูที่ 4 ผิวจราจร คสล.
 กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 243.00 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
 0.50 ม. (ตามแบบแปลนกองชาง อบต.
ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบานนายพล ปานสงา หมูที่ 1

 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานนายพล ปานสงา หมูที่ 1
 ผิวจราจร คสล. กวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 83.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเขารอด-วนอุทยาน (แยกซอย
บานนางสาวนาถนภา  ไตรจอหอ) หมูที่ 1 
ผิวจราจร คสล. กวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขารอด-วนอุทยาน (แยกซอยบาน
นางสาวนาถนภา  ไตรจอหอ) หมูที่ 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

พ.ศ.2563

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางนาหวย-หนองบัว (แยกซอยบานนาย
เกรียงไกร) หมูที่ 4

(แบบ ผด. 2)
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เม
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ค.

มิ.
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ย.

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
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ธ.
ค.

ม.
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ก.
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.ย
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ค.
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ก.
ย.

4 1,074,000 ม.3 กองชาง

5 109,000    ม.2 กองชาง

6 250,000       ม.3 กองชาง

7 231,000    ม.2 กองชาง เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 
2 (แยกซอยบานนางสมพร เมฆี) หมูที่ 2 ผิว
จราจร คสล.กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ความยาว 98.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2 
(แยกซอยบานนางสมพร เมฆ)ี หมูที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบุญชวย(แยกซอยบานปา
สุรินทร)หมูที่ 3 ผิวจราจร คสล. กวาง 5.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร ความยาว 
392.00 เมตร ไหลทางหินคลุก ขางละ 
0.50 เมตร(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.
ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบุญเชิด(แยกซอยบานนายสืบ)
หมูที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 2.50 เมตร 
หนา 0.15  เมตร ความยาว 75.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางปากน้ําปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 28 (แยกซอยบานคุณไก) หมูที่ 3 ผิว
จราจร คสล. กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ไหลทางหิน
คลุก ขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน
กองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบุญชวย(แยกซอยบานปาสุรินทร) 
หมูที่ 3

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 28 
(แยกซอยบานคุณไก) หมูที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบุญเชิด(แยกซอยบานนายสืบ)  หมูที่
 2

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

8 631,000    ม.2 กองชาง

9 233,000       ม.1 กองชาง

10 3,016,000    ม.5 กองชาง

11 304,000       ม.1 กองชาง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2 
(แยกซอยบานนายผดุง) หมู 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2
 (แยกซอยบานนายผดุง) หมูที่ 2  ผิว
จราจรคสล. กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ความยาว 269.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางเขารอด-วน
อุทยาน ซอย 11 หมูที่ 1 ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร  ความยาว 130.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหลวงชนบทเพชรเกษม-วังกพง
(แยกซอยบานนางมยุรี คงมั่น) หมูที่ 1  ผิว
จราจร คสล. กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ความยาว 98.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สาย
ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมูที่ ๕
ผิวจราจร คสล. กวาง 2.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร รางวี คสล. กวางขางละ 0.60 
เมตร ความยาว 405.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สายปากน้ํา
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมู 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลวงชนบทเพชรเกษม-วังกพง 
(แยกซอยบานนางมยุรี คงม่ัน) หมูที่ 1

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางเขารอด-วนอุทยาน ซอย 
11 หมูที่ 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

12 451,000       ม.4 กองชาง

13 449,000       ม.5 กองชาง

14 184,000       ม.2 กองชาง

15 34,000         ม.2 กองชาง

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทางเพชร
เกษม (แยกซอยบานพักริมน้ํา) หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายทาง
เพชรเกษม (แยกซอยบานพักริมน้ํา)หมูที่ 2
ผิวจราจรลูกรัง กวาง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร  ความยาว 375.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทางหมอ
เบี้ย-ปรือนอย ซอย 2/1 หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายทาง
หมอเบี้ย-ปรือนอย ซอย 2/1 หมูที่ 2 ผิว
จราจรลูกรัง กวาง 3.00 เมตร หนา 0.30 
เมตร  ความยาว 95.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางปากน้ําปราณ-
บานใหม ซอย 14 หมูที่ 4 ผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลตคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  ความยาว 240.00 เมตร
 (ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางปากน้ําปราณ-
บานใหม ซอย 2 (แยกซอยบานนายนพดล  
เกิดสมจิต) หมูที่ 5 ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร  ความยาว 225.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม 
ซอย 2 (แยกซอยบานนายนพดล  เกิดสมจิต)
 หมูที่ 5

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม 
ซอย 14 หมูที่ 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.

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

16 728,000       ม.3 กองชาง

17 106,000       ม.4 กองชาง

18 อุดหนุนสวนราชการ 1,200,000    ม.1,2,4 กองชาง

ตามประมาณการจากการไฟฟาสวน

ภูมิภาค อําเภอปราณบุรี

10,100,000  

อุดหนุนใหการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอ
ปราณบุรี

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรี 
ในการ                                   - 
ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะถนน
สายหมอเบี้ย-ปรือนอย หมูที่ 2    - 
ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะถนน
สายปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 
46 หมูที่ 4                      - ขยาย
เขตไฟฟาทางสาธารณะถนนสาย
ศาลาหมูบาน หมูที่ 1

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายนาโปงถึงบอ
ขยะ (เปดถนนใหม) หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงซอมแซม ศาลา
อเนกประสงคบานหนองบัว หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมศาลา
อเนกประสงคบานหนองบัว หมูที่ 4 (ตาม
แบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายนาโปง
ถึงบอขยะ (เปดถนนใหม) หมูที่ 3 ผิวจราจร
ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ความยาว 1,650.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 177,000    ม.1 กองชาง

2 769,000    ม.4 กองชาง

3 154,000    ม.1 กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางนาหวย-หนองบัว (แยกซอย
บานนายเกรียงไกร) หมูที่ 4 ผิวจราจร คสล.
 กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 243.00 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
 0.50 ม. (ตามแบบแปลนกองชาง อบต.
ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบานนายพล ปานสงา หมูที่ 1

 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบานนายพล ปานสงา หมูที่ 1
 ผิวจราจร คสล. กวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 83.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเขารอด-วนอุทยาน (แยกซอย
บานนางสาวนาถนภา  ไตรจอหอ) หมูที่ 1 
ผิวจราจร คสล. กวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขารอด-วนอุทยาน (แยกซอยบาน
นางสาวนาถนภา  ไตรจอหอ) หมูที่ 1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

พ.ศ.2563

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางนาหวย-หนองบัว (แยกซอยบานนาย
เกรียงไกร) หมูที่ 4

(แบบ ผด. 2)
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ค.

พ.
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ธ.
ค.

ม.
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ก.
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มี.
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ค.

มิ.
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ก.
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 1,074,000 ม.3 กองชาง

5 109,000    ม.2 กองชาง

6 250,000       ม.3 กองชาง

7 231,000    ม.2 กองชาง เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 
2 (แยกซอยบานนางสมพร เมฆี) หมูที่ 2 ผิว
จราจร คสล.กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ความยาว 98.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2 
(แยกซอยบานนางสมพร เมฆ)ี หมูที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบุญชวย(แยกซอยบานปา
สุรินทร)หมูที่ 3 ผิวจราจร คสล. กวาง 5.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร ความยาว 
392.00 เมตร ไหลทางหินคลุก ขางละ 
0.50 เมตร(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.
ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบุญเชิด(แยกซอยบานนายสืบ)
หมูที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 2.50 เมตร 
หนา 0.15  เมตร ความยาว 75.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางปากน้ําปราณ-เขากะโหลก 
ซอย 28 (แยกซอยบานคุณไก) หมูที่ 3 ผิว
จราจร คสล. กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ความยาว 90.00 เมตร ไหลทางหิน
คลุก ขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน
กองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบุญชวย(แยกซอยบานปาสุรินทร) 
หมูที่ 3

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 28 
(แยกซอยบานคุณไก) หมูที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบุญเชิด(แยกซอยบานนายสืบ)  หมูที่
 2

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

8 631,000    ม.2 กองชาง

9 233,000       ม.1 กองชาง

10 3,016,000    ม.5 กองชาง

11 304,000       ม.1 กองชาง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2 
(แยกซอยบานนายผดุง) หมู 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางปากน้ําปราณ-บานใหม ซอย 2
 (แยกซอยบานนายผดุง) หมูที่ 2  ผิว
จราจรคสล. กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ความยาว 269.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางเขารอด-วน
อุทยาน ซอย 11 หมูที่ 1 ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร  ความยาว 130.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหลวงชนบทเพชรเกษม-วังกพง
(แยกซอยบานนางมยุรี คงมั่น) หมูที่ 1  ผิว
จราจร คสล. กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ความยาว 98.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สาย
ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมูที่ ๕
ผิวจราจร คสล. กวาง 2.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร รางวี คสล. กวางขางละ 0.60 
เมตร ความยาว 405.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สายปากน้ํา
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมู 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลวงชนบทเพชรเกษม-วังกพง 
(แยกซอยบานนางมยุรี คงม่ัน) หมูที่ 1

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางเขารอด-วนอุทยาน ซอย 
11 หมูที่ 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

12 451,000       ม.4 กองชาง

13 449,000       ม.5 กองชาง

14 184,000       ม.2 กองชาง

15 34,000         ม.2 กองชาง

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทางเพชร
เกษม (แยกซอยบานพักริมน้ํา) หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายทาง
เพชรเกษม (แยกซอยบานพักริมน้ํา)หมูที่ 2
ผิวจราจรลูกรัง กวาง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร  ความยาว 375.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทางหมอ
เบี้ย-ปรือนอย ซอย 2/1 หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายทาง
หมอเบี้ย-ปรือนอย ซอย 2/1 หมูที่ 2 ผิว
จราจรลูกรัง กวาง 3.00 เมตร หนา 0.30 
เมตร  ความยาว 95.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางปากน้ําปราณ-
บานใหม ซอย 14 หมูที่ 4 ผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลตคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  ความยาว 240.00 เมตร
 (ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีตสายทางปากน้ําปราณ-
บานใหม ซอย 2 (แยกซอยบานนายนพดล  
เกิดสมจิต) หมูที่ 5 ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร  ความยาว 225.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม 
ซอย 2 (แยกซอยบานนายนพดล  เกิดสมจิต)
 หมูที่ 5

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายทางปากน้ําปราณ-บานใหม 
ซอย 14 หมูที่ 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.

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

16 728,000       ม.3 กองชาง

17 106,000       ม.4 กองชาง

18 อุดหนุนสวนราชการ 1,200,000    ม.1,2,4 กองชาง

ตามประมาณการจากการไฟฟาสวน

ภูมิภาค อําเภอปราณบุรี

10,100,000  

อุดหนุนใหการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอ
ปราณบุรี

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรี 
ในการ                                   - 
ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะถนน
สายหมอเบี้ย-ปรือนอย หมูที่ 2    - 
ขยายเขตไฟฟาทางสาธารณะถนน
สายปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 
46 หมูที่ 4                      - ขยาย
เขตไฟฟาทางสาธารณะถนนสาย
ศาลาหมูบาน หมูที่ 1

โครงการกอสรางถนนลูกรังสายนาโปงถึงบอ
ขยะ (เปดถนนใหม) หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงซอมแซม ศาลา
อเนกประสงคบานหนองบัว หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมศาลา
อเนกประสงคบานหนองบัว หมูที่ 4 (ตาม
แบบแปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังสายนาโปง
ถึงบอขยะ (เปดถนนใหม) หมูที่ 3 ผิวจราจร
ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ความยาว 1,650.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนกองชาง อบต.ปากน้ําปราณ)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

2 10,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

3 10,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

4 10,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

5 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพตาง ๆ 30,000      อบต. สํานักงานปลัด
ปากน้ําปราณ อบต.

70,000      

แผนงานการเกษตร

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, ผู
พิการ, ผูปวยโรคเอดส

โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ

พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย,ุ ผูพิการ, ผูปวย
โรคเอดส

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมอาชีพใหแกกลุมองคกรตาง ๆ ในเขต 
อบต. ปากน้ําปราณ

พ.ศ.2562

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัว ไดแก การสงเสริมความรู
เพื่อการพัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่
 การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน การ
พัฒนาสตรีในดานตางๆ

โครงการประชุมสัมมนา "เรื่องการสงเสริม
และสนับสนุนทางวิชาการดานผูสูงอายุ"

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประชุมสัมนา "เรื่องการสงเสริมและสนับสนุน
ทางวิชาการดานผูสูงอายุ

(แบบ ผด. 2)



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 8,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

2 40,000      อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

3 8,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 20,000      อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

5 8,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

6 20,000      อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

104,000    

โครงการสงเสริมสาธิตผลิตภัณฑสมุนไพรไทย

พ.ศ.2562

 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสาธิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย

พ.ศ.2563

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการ
ปลูกสับปะรดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการสงเสริมการปลูกสับปะรดตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพประมง

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)







4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
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ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 20,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

2 5,000        กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

3 5,000        กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

4 30,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

5 70,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

6 โครงการจัดกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิล 15,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

7 100,000    อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธรณรงคปองกันและระงับ
โรคติดตอ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําธนาคาร
ขยะใบไมเปนปุยหมักเพื่อเปนศูนยเรียนรู
ใหกับประชาชน

โครงการจัดทําธนาคารขยะใบไมเปนปุย
หมักเพื่อเปนศูนยเรียนรูใหกับประชาชน

โรงเรียนบาน
ปรือนอย

โรงเรียนบาน
หนองบัว

โครงการการเรียนการสอนเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก
นักเรียน โรงเรียนบานปรือนอย (D.A.R.E.)

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการเรียนการ
สอนเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียน โรงเรียนบานปรือนอย 
(D.A.R.E.)

โครงการการเรียนการสอนเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว (D.A.R.E.)

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการเรียนการ
สอนเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียน โรงเรียนบานหนองบัว 
(D.A.R.E.)

โครงการตามแนวทางพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 
"Paknampran Cup"

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรม
ผาปาขยะรีไซเคิล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

หนวยดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา
เพื่อสุขภาพ "Paknampran Cup"

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรณรงค
ปองกันและระงับโรคติดตอ

(แบบ ผด. 2)
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8 20,000      โรงเรียน กองสาธารณสุข

บานหนองบัว และสิ่งแวดลอม

9 5,000        อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

10 5,000        อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

11 300,000    อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

12 15,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

13 20,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

14 10,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

15 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 50,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

โครงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยริเริ่ม 
paperless ในสํานักงาน อบต.ปากน้ํา
ปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมโดยริเริ่ม paperless ใน
สํานักงาน อบต.ปากน้ําปราณ

โครงการพัฒนาเครือขายสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของอาสาสมัครแกนนําสุขภาพ
 อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนา
เครือขายสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัคร
แกนนําสุขภาพ อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบําบัดน้ําเสีย
ดวยสารชีวภาพ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิลโรงเรียนบานหนองบัว

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบาน
หนองบัว

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงควัน
เอดสโลก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการรณรงควันเอดสโลก

โครงการบําบัดน้ําเสียดวยสารชีวภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสุขาภิบาล
อาหาร

โครงการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม

โครงการพัฒนาหมูบานใหนาอยูนามอง

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาหมูบาน
ใหนาอยูนามอง
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16 15,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

17 15,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

18 10,000      อบต. กองสาธารณสุข

ปากน้ําปราณ และสิ่งแวดลอม

19 อุดหนุนเอกชน 37,500      หมูที่ ๑-๕ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

747,500    

747,500    

แผนงานการเกษตร

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โครงการใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ
และการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือ
ใชใหแกเด็กนักเรียนในเขต อบต.ปากน้ํา
ปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายครงการใหความรูเรื่อง
การคัดแยกขยะและการประดิษฐของใชจาก
เศษวัสดุเหลือใชใหแกเด็กนักเรียนในเขต 
อบต.ปากน้ําปราณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการใหความรูเรื่องโรคอุบัติการณใหม
แกผูนําหมูบาน แกนนําดานสุขภาพ และ
ประชาชนทั้ง 5 หมูบาน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
โรคอุบัติการณใหมแกผูนําหมูบาน แกนนํา
ดานสุขภาพ และประชาชนทั้ง 5 หมูบาน

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการปฏิบัติงานสาธารณสุขของ อสม. 
ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่ออุดหนุนโครงการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ของ อสม. ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ โดย
จัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. หมูบาน
ละ ๗,๕๐๐ บาท

ที่

โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม สดใส
หางไกลเอดส

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเยาวชน
รุนใหม สดใสหางไกลเอดส

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม



1 2,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

2 3,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

3 8,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

4 8,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

5 5,000        อบต. กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ การเกษตร

26,000      

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปนความรูสู
เยาวชนเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลอยพันธุ
สัตวนํ้าในแหลงน้ําธรรมชาติ

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
"ทองถิ่น สรางปา รักษน้ํา"

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการทองถิ่นปลูก
ปาเฉลิมพระเกียรติ "ทองถิ่น สรางปา รักษ
น้ํา"

โครงการปนความรูสูเยาวชนเพื่อพิทักษ
สิ่งแวดลอม

โครงการปรับปรุงบํารุงดินตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงบํารุง
ดินตามแนวพระราชดําริ

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ











5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
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ธ.
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ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
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ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
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1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000    อบต. กองการศึกษา

ปากน้ําปราณ ศาสนา

และวัฒนธรรม

2 10,000      หมูที่ 1 - 5 กองการศึกษา

ศาสนา

และวัฒนธรรม

3
โครงการขนมไทย 1,000        อบต. กองการศึกษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ขนมไทย

ปากน้ําปราณ ศาสนา

และวัฒนธรรม

4 150,000    โรงเรียน กองการศึกษา

บานหนองบัว ศาสนา

และวัฒนธรรม

5 800,000    โรงเรียน กองการศึกษา

บานปรือนอย ศาสนา

และวัฒนธรรม

โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยหนังสือ
ประจําหมูบาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมสนับสนุนศูนยหนังสือประจําหมูบาน

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบาน
หนองบัว

เพื่อจายเปนคาโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปรือนอย

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนบานหนองบัว

โครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียนบาน
ปรือนอย)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

(แบบ ผด. 2)
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6 429,900    ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก ศาสนา

และวัฒนธรรม

๑.คาโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ปากน้ําปราณ เปนเงิน 294,000
 บาท

๒.คาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)เปนเงิน 
๑๐๒,๐๐๐ บาท

๓.คาหนังสือเรียน เปนเงิน 6,000 บาท

4.คาเครื่องอุปกรณการเรียน เปนเงิน 
6,000 บาท

๕.คาเครื่องแบบนักเรียน เปนเงิน 
9,000 บาท

๖.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปน
เงิน 12,900 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
การบริหารสถานศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

งบประมาณ
สถานที่ หนวย

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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7 1,253,200 โรงเรียน กองการศึกษา

บานหนองบัว ศาสนา

และวัฒนธรรม

 ๒.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถาน ศึกษาสําหรับ ร.ร.บานหนองบัว 
เปนเงิน 20,000 บาท

 ๓.คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง เปนเงิน 9,600 บาท

 ๔.คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด เปน
เงิน 100,000 บาท

 ๕.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
เปนเงิน 50,000 บาท

 ๖.คาพัฒนาขาราชการครู เปนเงิน 
18,000 บาท

 7.คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 15,000 บาท

 8.คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน จํานวน 2 คน คนละ 1,000 
บาท/ป เปนเงิน 2,000 บาท

๙.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับ
อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา
เปนเงิน 220,000 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
การบริหารสถานศึกษา(โรงเรียน)ตาม
รายการ ดังนี้

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่
สถานที่ หนวย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

 1.โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนของ ร.ร.บานหนองบัว เปนเงิน 
480,000 บาท

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
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๑๐.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวน
เพิ่ม) ระดับประถมศึกษา เปนเงิน 
40,000 บาท

11.คาหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา
และระดับประถมศึกษาเปนเงิน 
63,000 บาท

12.คาเครื่องอุปกรณการเรียนระดับ
อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา
เปนเงิน 39,200 บาท

13.คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล
ศึกษาและระดับประถมศึกษาเปนเงิน 
40,800 บาท

14.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษาเปนเงิน 55,600 บาท

15.คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 
100,000 บาท

8 728,200    โรงเรียนบานปรือนอย กองการศึกษา

โรงเรียนบานหนองบัว ศาสนา

ศพด. อบต.ปากน้ําปราณ และวัฒนธรรม

3,472,300 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

อาหารเสริม(นม) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม
นมสําหรับเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู โรงเรียน
บานปรือนอย โรงเรียนบานหนองบัว และ 
ศพด.อบต.ปากนํ้าปราณ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย นม UHT และนมถุง



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ค.

ก.
ย.

1 100,000    อบต. กองการศึกษา

ปากน้ําปราณ ศาสนา

และวัฒนธรรม

2 20,000      อบต. กองการศึกษา

ปากน้ําปราณ ศาสนา

และวัฒนธรรม

3 โครงการแขงพายเรืออีปาบ 100,000    ม.1 กองการศึกษา

ศาสนา

และวัฒนธรรม

4 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 2,000        ม.1 กองการศึกษา

ศาสนา

และวัฒนธรรม

5 15,000      อบต. กองการศึกษา

ปากน้ําปราณ ศาสนา

และวัฒนธรรม

6 วัสดุการศึกษา 70,000      โรงเรียน กองการศึกษา

บานหนองบัว ศาสนา

และวัฒนธรรม

307,000    

237,000    

โครงการวันเขาพรรษา และ
อาสาฬหบูชา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน
เขาพรรษา และอาสาฬหบูชา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงพาย
เรืออีปาบ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณี
วันลอยกระทง

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ใหกับศูนยโรงเรียนบานหนองบัว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก ใหกับศูนยโรงเรียน
บานหนองบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เชน 
คาตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล 
ฯลฯ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาแกเด็ก
และเยาวชนในเขต อบต.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาแกเด็กและเยาวชน ในเขต 
อบต.ปากน้ําปราณ













6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการ อบต.พบปะประชาชน 7,000         ม. 1-5 สํานักงานปลัด

อบต.

2 90,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

3 90,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

4 โครงการถวายพวงมาลาวันคลายวัน
สวรรคต

1,000         อบต. สํานักงานปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ปากน้ําปราณ อบต.

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 (28
 กรกฎาคม) อันเปนศูนยรวม
จิตใจของคนในชาติ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่
 10 (3 มิถุนายน) อันเปนศูนย
รวมจิตใจของคนในชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ถวายพวงมาลาวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

หนวย

พ.ศ.2563หนวย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

เพื่อจายเปนคาโครงการ อบต. 
พบปะประชาชน ในเขต อบต.

ที่
สถานที่

ดําเนินการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ รายละเอียดของโครงการ/

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

(แบบ ผด. 2)



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 โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 80,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

6 1,000         อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

7 20,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

8 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย 20,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

9 350,000     อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

10 420,000     อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้ง
ลูกขายหอกระจายขาวแบบไร
สาย จํานวน 5 จุด ราคาตาม
ทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

โครงการติดตั้งลูกขายหอกระจายขาว
แบบไรสาย

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ 
อบต.         และผูนําชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางของ อบต. และผูนํา

หนวย
ดําเนินการ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การปองกันการกระทําผิดจริยธรรมของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ
 อบต.

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการ
ปองกันการกระทําผิดจริยธรรม
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานของ อบต.

เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย ใหแก
ประชาชนในเขต อบต. และผูนํา
ทองถิ่น พนักงาน เจาหนาที่ของ 
อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาโครงการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

โครงการถวายพวงมาลาวันปยะมหาราช เพื่อจายเปนคาโครงการถวาย
พวงมาลาวันปยะมหาราช

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ หนวย รายละเอียดของโครงการ/ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

11 750,000     อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

12 68,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

13 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจความพึง 20,000       อบต. สํานักงานปลัด

ของผูรับบริการ อบต. ปากน้ําปราณ อบต.

พ.ศ.2563พ.ศ.2562หนวย รายละเอียดของโครงการ/

โครงการจัดทําปายบอกจุดหมาย
ปลายทางไปสํานักงาน อบต.ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของ อบต.

โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพัก
พนักงานสวนตําบล

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
ซอมแซมบานพักพนักงานสวน
ตําบลของ อบต.ปากน้ําปราณ 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
และมีความปลอดภัยของผูพัก
อาศัย รายละเอียดประมาณ
ราคาตามแบบแปลนของกองชาง

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดทํา
ปายบอกจุดหมายปลายทางไป
สํานักงาน อบต.ปากน้ําปราณ 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา
ติดตอราชการ จํานวน 5 ปาย 
ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ําปราณ
 ตามแบบแปลนของกองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม



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 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ 33,000       อบต. สํานักงานปลัด

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปากน้ําปราณ อบต.

(ศูนยกลาง)

15 20,000       อบต. กองคลัง
ปากน้ําปราณ

16 300,000     อบต. กองคลัง
ปากน้ําปราณ

2,270,000  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเสียภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธ
เชิญชวนใหประชาชนมาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียม ตาง ๆ 
ใหตรงเวลา  และคาใชจายอ่ืน ๆ
 ที่เกี่ยวของ

เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
ปราณบุรีซึ่งเปนสถานที่กลาง
ของศูนยปฏิบัติการของ
ประชาชนในระดับอําเภอและ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

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 80,000       ม. 1-5 สํานักงานปลัด

อบต.

2 20,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

3 25,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

4 25,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

5 50,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาโครงการบริการ
ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต เชน ปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

โครงการบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสอง
ขางทางในเขตพื้นที่ของ อบต.ปากน้ํา
ปราณ

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณสองขางทางในเขต 
อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อความเปน
ระเบียบ และความปลอดภัยของ
ประชาชนดานการจราจร

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการขุดลอกคู คลอง และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

เพื่อจายเปนคาโครงการขุดลอก
คู คลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ 
ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ

โครงการทาสีเนินชะลอความเร็วเพื่อลด
อุบัติเหตุทางทองถนน

เพื่อจายเปนคาโครงการทาสีเนิน
ชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ทองถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

เพื่อจายเปนคาโครงการบริการ
ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม เชน ปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

โครงการบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม



6 โครงการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย 50,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

7 480,000     อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

730,000     

8 96,000       อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

826,000     
แผนงานงบกลาง

โครงการจัดทําปายเตือนระวังสัตว เพื่อจายเปนคาโครงการจัดทํา
ปายเตือนระวังสัตวในเขตพื้นที่ 
อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อความ
ปลอดภัยดานการจราจร จํานวน
 ๘ ปาย รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดของโครงการ/

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เพื่อจายเปนคาโครงการฝกซอม
แผนปองกันอัคคีภัย โดยการจัด
ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
ของ อบต. อาสาสมัครฯ และ
เจาหนาที่ อปพร.

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณ
จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ อบต.
ปากน้ําปราณ ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ราคาตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ หนวย
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1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,800,000  อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,350,000  อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 180,000     อบต. สํานักงานปลัด

ปากน้ําปราณ อบต.

8,330,000  

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ทั้ง 5 
หมูบานในเขต อบต.

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพสําหรับผูพิการ ทั้ง 5 
หมูบานในเขต อบต.

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส ทั้ง 5 
หมูบานในเขต อบต.

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ















แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
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1 ครุภัณฑสํานักงาน อบต. สํานักงานปลัด

 - เกาอ้ีผูบริหาร 11,000      ปากน้ําปราณ อบต.

2 ครุภัณฑสํานักงาน อบต. กองคลัง
 - เกาอ้ีทํางาน 7,000        ปากน้ําปราณ

3 ครุภัณฑสํานักงาน อบต. สํานักงานปลัด

 - ชุดโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 12,000      ปากน้ําปราณ อบต.

4 ครุภัณฑสํานักงาน อบต. สํานักงานปลัด

 - โตะหมูบูชา 8,500        ปากน้ําปราณ อบต.

5 ครุภัณฑสํานักงาน อบต. กองคลัง
 - ตูเก็บเอกสาร 14,000      ปากน้ําปราณ

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
3,500 บาท ที่มีวางจําหนายตามทองตลาด 
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน ๒ ตัว
 ราคาตัวละ ๕,500 บาท มีพนักพิงสูง ขาเหล็ก 
บุดวยหนัง ปรับความสูงของที่นั่งไดและสามารถ
รับน้ําหนักได 120 กิโลกรัมขึ้นไป ที่มีจําหนาย
ตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพรอมโตะ
กลาง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
มีตัวยาว 1 ตัว ตัวเดี่ยว 4 ตัว โตะกลาง 1 ตัว ที่
มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน ๑ ชุด 
ราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท ทําดวยไมสัก มีโตะหมู
บูชา ๙ ตัว ความกวางตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรอง
โตะหมู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง 
6 ฟุต จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 7,000 บาท ที่มี
จําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

ที่ งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2562
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

(แบบ ผด. 2/1)
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6 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง อบต. กองคลัง
 - รถบรรทุก (ดีเซล) 868,000    ปากน้ําปราณ

7 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ อบต. สํานักงานปลัด

 - พัดลมอุตสาหกรรม 14,000      ปากน้ําปราณ อบต.

8 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. สํานักงานปลัด

 - เครื่องสํารองไฟ 46,400      ปากน้ําปราณ อบต.

9 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองคลัง

 - เครื่องสํารองไฟ 5,000        ปากน้ําปราณ

10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองคลัง

 - เครื่องคอมพิวเตอร 40,000      ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
 2 เครื่อง                                              
      -  เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท                                        
  - เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
23,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1
 KVA จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 
บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
ไมตํ่ากวา 24 นิ้ว จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 
2,800 บาท ที่มีจําหนายตามทองตลาด นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ.2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ หนวย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
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11 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองคลัง

 - เครื่องพิมพ 15,000      ปากน้ําปราณ

12 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. สํานักงานปลัด

 - อุปกรณกระจายสัญญาณ 16,200      ปากน้ําปราณ อบต.

13 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. สํานักงานปลัด

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 2,800        ปากน้ําปราณ อบต.

14 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองคลัง

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700           ปากน้ําปราณ

15 ครุภัณฑอ่ืน อบต. สํานักงานปลัด

20,000      ปากน้ําปราณ อบต.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - พวงขางแบบมีหลังคาติด
รถจักรยานยนต

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงขางแบบมีหลังคาติด
รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 
20,000 บาท (พรอมติดตั้ง)   ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไร
สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 5,400 บาท ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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1 ครุภัณฑการเกษตร อบต. สํานักงานปลัด

 - เครื่องสูบน้ําแบบทอพญานาค 36,000      ปากน้ําปราณ อบต.

2 ครุภัณฑการเกษตร อบต. สํานักงานปลัด

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 14,200      ปากน้ําปราณ อบต.

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ หนวย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
ทอพญานาค ขนาด 5 แรงงมา เปน
เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตร
ตอนาที พรอมอุปกรณ จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท ที่มี
จําหนายตามทองตลาด นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที เปน
เครื่องยนตเบนซิน ขนาดทอสงไมนอยกวา
 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) สูบน้ําไดไมนอย
กวาตามปริมาณที่กําหนด สงน้ําไดสูงไม
นอยกวา ๙ เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
พรอมอุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ํา
และของเครื่องยนตตองมีครบชุด จํานวน
 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,100บาท 
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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1 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ อบต.

472,000    ปากน้ําปราณ

๑.อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 16 ชอง

๒.กลองโทรทัศนวงจรปดแบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป

๓.อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด 16
 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
๔.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kva ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
๕.วัสดุอุปกรณอื่นๆที่ตองใชในการติดต้ัง  ราคา
ตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต.

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700           ปากน้ําปราณ

แผนงานสาธารณสุข
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 - โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
โรงเรียนบานหนองบัว

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดโรงเรียนบานหนองบัว มีคุณลักษณะ ดังนี้

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1 ครุภัณฑกีฬา อบต.

 - เครื่องออกกําลังกาย 850,000    ปากน้ําปราณ

1. เครื่องบริหารกลามเนื้อขา แบบสปริงยันเทา จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องบริหารสะโพกและกลามเนื่อขาแบบ 2 คนจํานวน 1 
เครื่อง

3. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพกสําหรับ 3 คนจํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องบริหารกลามเนื้อแขน ไหล พวงมาลัยเด่ียว 2 คน (เสาคู)
จํานวน ๑ เครื่อง

๕. เครื่องบริหารกลามเนื้อขา ขอเขา แบบจักรยานน่ังปนมูเลยคู
จํานวน ๑ เครื่อง

๖. เครื่องนวดฝาเทาและนวดผอนคลายแผนหลัง จํานวน ๑ เครื่อง

๗. เครื่องบริหารกลามทองแบบนอนซิท-อัพบนลูกระนาดจํานวน ๑
 เครื่อง

๘. เครื่องบริหารกลามเนื้อแขน อก และหัวไหล แบบดันมือเพื่อยก
ตัว จํานวน ๑ เครื่อง

๙. เครื่องบริหารไหล แขน และขา  จํานวน ๑ เครื่อง

๑๐. เครื่องบริหารแขน ไหล แบบบารโหนตัวคู จํานวน ๑ เครื่อง

2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร อบต.

 - โทรทัศน 14,000         ปากน้ําปราณ

3 ครุภัณฑการเกษตร อบต.

 - เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 25,000      ปากน้ําปราณ
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4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต.

 - เครื่องสํารองไฟ 2,500        ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง ซึ่งผลิตจากสแตนเลส จํานวน
 1 ชุด ประกอบดวย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ.2562

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จํานวน
 1 เครื่อง ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง  ที่มีวางจําหนายตามทองตลาด
 นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



5 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต.

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700           ปากน้ําปราณ

แผนงานเคหะและชุมชน
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1 ครุภัณฑสํารวจ อบต. กองชาง

 - กลองระดับ 34,000      ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
34,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนวย
ดําเนินการ



2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองชาง

 - เครื่องพิมพ 14,300      ปากน้ําปราณ

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองชาง

 - เครื่องสํารองไฟ 23,200      ปากน้ําปราณ

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต. กองชาง

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700           ปากน้ําปราณ

แผนงานการเกษตร
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1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร อบต.

 - อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700           ปากน้ําปราณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

34,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1
 KVA จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 
บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2 
เครื่อง    -  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A๓ จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท                
                  - เครื่องพิมพ Multfunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,000 บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
700 บาท ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

กองสงเสริม
การเกษตร



2 ครุภัณฑการเกษตร อบต.

 - เครื่องเจาะตนไม 15,000      ปากน้ําปราณ

1.เปนเครื่องพกพางาย น้ําหนักเบา

๒.ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 25 ซีซี

๓.เปนเครื่องยนต 2 จังหวะ

๔.มีถังบรรจุน้ํามันไมนอยกวา 0.5 ลิตร

๕.พรอมดอกเจาะ 2 ขนาด

ราคาตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

3 ครุภัณฑงานบานงานครัว อบต.

 - เครื่องตัดหญา 19,000      ปากน้ําปราณ

๑.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

๒.ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 1.4 แรงมา

๓.ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี

๔.พรอมใบมีด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะตนไม จํานวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท  
มีคุณลักษณะ ดังน้ี

ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

กองสงเสริม
การเกษตร

กองสงเสริม
การเกษตร




















