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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณบ้านลาดหญา้

เมอืงใหม่  ม.4  

   

  

กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบริเวณบ้านลาด

หญ้าเมืองใหม่ หมู่

ที ่4 ขนาด

กวา้ง 6.00 ม. ยาว 164 

ม. หนา 0.15 ม.หรอืมี

พืน้ที่รวมไมน่้อย

กวา่ 984 ตร.ม.  กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

500,000. บริเวณบ้าน

ลาดหญ้า

เมอืงใหม ่ 

ม.4 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดบั 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2. 

 

ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน

คลุกบริเวณถนนสายวดัพุ

ใหญ่  บ้านหนองแก  ม.7 

ปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุกถนนสายวดัพุ

ใหญ่ บา้นหนองแก  หมู่

ที ่7  กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและรายละเอยีด

ที ่อบต.ลาดหญา้ก าหนด 

500,000. ถนนสายวัด

พุใหญ่  บ้าน

หนองแก   

ม.7 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

3. 

 

ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  สายหน้าโรงเรยีน 

เช่ือมทางหลวงหมายเลข  

323  หมู ่ 4  

   

  

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายหน้า

โรงเรยีนเช่ือมทางหลวง

หมายเลข 323 หมู่

ที ่4  ขนาด

กวา้ง 6.00 ม. ยาว 120 

ม. หนา 0.15  ม. หรอืมี

พืน้ที่รวมไมน่้อย

กวา่ 720 ตร.ม กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที ่อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  

500,000. สายหน้า

โรงเรียน 

เชื่อมทาง

หลวง

หมายเลข  

323 หมู่ 4 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 

 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบริเวณ ซอย 5 บ้านพัก

ใหม ่หมู่ที ่1  

   

  

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก

บรเิวณ ซอย 5 บา้นพัก

ใหม ่ หมู่ที่ 1 ขนาด

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 549 

ม. หนา 0.15 ม. หรอืมี

พืน้ที่รวมไมน่้อย

กวา่ 2,745  ตร.

ม. กอ่สรา้งตามแบบแปลน

และรายละเอยีดที ่อบต.

ลาดหญ้าก าหนด  

1,522,000 บริเวณ ซอย 

5 บ้านพัก

ใหม ่หมูท่ี่ 1 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 

 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบริเวณสายเลียบคลอง

ส่งน้ า หมู่ที่5 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายเลียบคลอง

ส่งน้ า หมู่ที่ 5 ขนาด

กวา้ง 4.00 ม. 

ยาว 200ม.

หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่

รวมไม่นอ้ย

กวา่ 800 ตร.ม กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  

    

500,000 บริเวณสาย

เลียบคลอง

ส่งน้ า  

หมูท่ี่5 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6. 

 

ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก 

คอนกรีตสายหนา้ อบต. ถงึ

ทางหลวงหมายเลข 323   

หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีตสาย

หน้า อบต. ถงึทางหลวง

หมายเลข 323  หมู่

ที ่4  ขนาด

กวา้ง 6.00 ม. ยาว 695 

ม. หนา 0.05  ม. หรอืมี

พืน้ที่รวมไมน่้อย

กวา่ 4,170 ตร.

ม. กอ่สรา้งตามแบบแปลน

และรายละเอยีดที ่อบต.

ลาดหญ้าก าหนด  

    

2,000,000

 

  

หนา้ อบต. 

ถึงทางหลวง

หมายเลข 

323   

หมูท่ี่ 4 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและทางเท้า 

          -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 

 

ปรับปรุงลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบริเวณหลังตลาดคา่ย 

หมู่ที่ 1   

   

    

ปรับปรุงลานคอนกรีต

เสรมิเหล็กบริเวณหลงั

ตลาดคา่ย หมู่ที ่1 มีพื้นที่

รวมไม่นอ้ย

กวา่ 1,160 ตร.

ม. หนา 0.15 ม. กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

646,000

 

 

 

  

บริเวณหลัง

ตลาดค่าย 

หมูท่ี่ 1  

กองช่าง             
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน   

1.3 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

  -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง

บ ริ เวณ ส ว น ส า ธ า รณ ะ

บ้านพักใหม่ หมูท่ี่ 1 

   

   

ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง

บริเวณสวนสาธารณะบ้านพัก

ใหม่ หมู่ท่ี 1  ติดตั้งตามแบบ

แ ป ล น แ ล ะ ร า ย ล ะ เอี ย ด

ท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด  

 

500,000. บ ริ เ ว ณ

สวนสาธารณะ

บ้ า น พั ก ให ม่ 

หมูท่ี่ 1 

กองช่าง             

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ

บ้านโปง่กระตา่ย  ม.6 

   

   

 

ติดตั้ งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

บ้ า น โ ป่ ง ก ร ะ ต่ า ย   ห มู่

ท่ี 6   ติดตั้ งตามแบบแปลน

และรายละเอียดท่ี     อบต.

ลาดหญ้าก าหนด   

    

500,000 บ้ า น โ ป่ ง

กระตา่ย  ม.6 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน   

 1.3 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

      -แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

3. 

 

 

 

ติดตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ

บรเิวณสนามกฬีาบา้น 

ท่าหวี  ม.4 

ติดตั้ งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี

หมู่ท่ี 4  จ านวน 5 ต้น ติดตั้ง

ต า ม แ บ บ แ ป ล น แ ล ะ

รายละเอียดท่ี อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด     

427,000

   

บริเวณสนาม

กีฬาบ้าน 

ท่าหว ี ม.4 

กองช่าง             

4 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณถนนสายบ้านจันอุย

จรดทางหลวงหมาย เลข 

323  หมูท่ี่ 5  

   

  

ติดตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ

บรเิวณถนนสายบา้นจนัอุย

จรดทางหลวง

หมายเลข 323  หมู่

ที ่5 จ านวน  9  ตน้  ติดตั้ง

แบบ MD-601 ติดตัง้ตาม

แบบแปลนและรายละเอยีด

ที ่อบต.ลาดหญา้ก าหนด  

500,000. สายบ้านจันอุย

จรดทางหลวง

หมายเลข 

323  หมูท่ี่ 5

  

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน   

 1.3 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

      -แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5. 

 

 

 

ติดตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะ

บรเิวณถนนสายแกรนด์

การเ์ด้น บ้านหนองแก  

หมู่ที่ 7   

    

ติดตั้ งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณถนนสายแกรนด์การ์

เด้ น  บ้ า น ห น อ ง แ ก ห มู่

ท่ี 7  จ านวน  10  ต้น  ติด 

ตั้งแบบ MD-601 ติดตั้งตาม

แบบแปลนและรายละเอียด

ท่ี อบต.ลาดหญ้าก าหนด  

500,000

   

ถนนสาย 

แกรนด์การ์เด้น 

บ้านหนองแก  

หมูท่ี่ 7  

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

2.ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2   แนวทางการพัฒนาบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

จั ด กิ จ ก ร ร ม อ นุ รั ก ษ์

พันธุกรรมพืช ไม่น้อยกว่า 

100 ตรว. 

 

50,000 ในเขต อบต.

ลาดหญ้า 

กองสวส้ดิ

การสงัคม 

            

2. โครงการ รักน้ า รักปา่ รักษา

แผ่นดนิ   

    

จัดกิ จกรรม รักน้ า  รัก ป่ า 

รักษาแผ่นดนิจ านวน  

1 โครงการ 

 

50,000 ในเขต อบต.

ลาดหญ้า 

กองสวส้ดิ

การสังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

 3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

      -แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน 

  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการจัดฝึกอบรมและ 

ทัศนะศกึษาดูงาน กลุ่มอาชพี 

ประชาชนในเขตต าบล ลาด

หญ้ า เข้าร่วมโครงการ ไม่

นอ้ยกว่า 100 คน  

 

 

800,000 ทัศนะศกึษา

ดูงาน กลุ่ม

อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการฝกึอบรมสง่เสริมอาชีพ

กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่ม

อาชีพตา่งๆแก่ประชาชน 

200,000 ในเขต อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                         ผด.2 

     องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

 3.3 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

     -แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการด าเนินการของศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เสพติด  

 

 

 

ด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

จ านวน 1 โครงการ 

 

50,000 ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

 

ส านักปลัด

งานป้องกัน

และ

บรรเทาฯ 

            

2 โครงการด าเนนิการของศูนย์

ปรองดองสมานฉันท์ระดับ

ท้องถิ่น 

 

จัดโครงการด าเนินการของ

ศูนยป์รองดองฯ 

100,000.- ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                         ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

    3.4 แนวทางการการส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

    -แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการด าเนนิงานศูนย์

พัฒนาครอบครัวของ อบต.

ลาดหญ้า 

-จั ด กิ จ ก ร รม ข อ งศู น ย์

พัฒนาครอบครัว จ านวน 1 

โครงการ 

30,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

            

2 โครงการปกปอ้งสถาบันส าคญั

ของชาติ ประจ าป ี2560 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ จ านวน 1 

โครงการ 

 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

3 โครงการด าเนนิตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีงในระดับ

ครัวเรือน ระดับชุมชน 

    

  

จัดกิจกรรมด าเนินตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

ค รั ว เรื อ น  ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 

จ านวน 1 โครงการ 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 256                                                         ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา 

     -แผนงานการศกึษา   
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการเสริมทักษะดา้นอาชีพ

ระยะสั้นให้กับเด็กในวัยเรียน 

จัดอบรมเสริมทักษะดา้น

อาชีพระยะสั้นให้กับเด็กใน

วัยเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน

มอีาชีพและเพิ่มรายได้ 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกส าหรับครูและ

นักเรียนระดับประถมศึกษา     

ปีท่ี 6 ประจ าป ีพ.ศ.2560 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ให้ แ ก่ เด็ ก

นักเรียน ในเขต อบต.ลาด

หญ้า 

300,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

3. โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพภาษาอังกฤษ

ส าหรับเด็กและเยาวชนในเขต 

อบต.ลาดหญ้า 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

 และเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเอง 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านกัปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา 

       -แผนงานการศึกษา  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนทิธรรมาราม 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมมาราม ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 300,000.- วัดเย็นสนทิ

ธรรมมาราม 

กองช่าง             

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กประจ าป ี2561 

-ผู้ดูแลเด็ก  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนทิธรรมาราม  

จ านวน  3  คน  และ

เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง มี

ความรู้และความเขา้ใจการ

จัดการศกึษาปฐมวัยเป็นไป

ตามมาตรฐานระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

35,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา 

       -แผนงานการศึกษา  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

และเยาวชนใน เขต อบต.

ลาดหญ้า   

จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม

พัฒ นาการของเด็ กและ

เยาวชนใน เขต อบต.ลาด

หญ้า  

 150,000.- อบต.ลาดหญ้า ส านักงาน

ปลัด 

            

7. โครงการจัดกจิกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็ก 

    

  

เพื่อให้เด็กแรกเกดิถึงก่อน

เข้าป.1 มีพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารถูกหลัก

โภชนาการ และออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ 

150,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

8. โครงการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมการเล่นกีฬา/การ

ออกก าลังกาย และการ

ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพ

ทางกาย ประจ าปี พ.ศ.

2561   

    

เพื่อให้ชุมชนได้ออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ 

2. เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง 

 

150,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการกีฬา 

        -แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของ

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการเข้าร่วมการแขง่ขัน

กีฬาเชื่อมความสามัคค ีครัง้ท่ี 

5 และครัง้ท่ี 6 ประจ าป ี

2561   

    

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

แข่งขันกีฬา จ านวน  

1 โครงการ 

 

75,000 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่าย

ลาดหญ้า ประจ าป ี2561 

 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน

กี ฬ า ใ ห้ แ ก่ เย า ว ช น

นักเรียนศูนย์เครือข่าย

ลาดหญ้า  

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

อบต.ลาดหญ้าคัพ คร้ังท่ี 13 

ประจ าปี 2561  

   

  

เยาชนและประชาชน

ต าบลลาดหญ้า  

จ านวน   7  หมูบ้่าน 

 

450,000. ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            



27 
 

 

 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                         ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      4.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการกีฬา 

       -แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 อุดหนุนตามโครงการจัดงาน

เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช   

-อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดงาน

เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 

 

 

35,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ์

กีฬาประจ าหมู่บ้านประจ าป ี

2561 

เพื่อให้ชุมชนได้ออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ 

2. เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ 

ร่างกายท่ีแข็งแรง 

 

90,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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        บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.3 ทางการพัฒนาการเสรมิสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 

        -แผนงานการศึกษา   
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น เด็ ก

แห่งชาติ ประจ าป ีพ.ศ.2560 

เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน 

ในเขตอบต. และเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม มีความสุข มี

ค ว า ม รั ก ส ามั ค คี  ก ล้ า

แสดงออก และเป็นเยาวชน

ท่ีดตีอ่ครอบครัว  

300,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวัง

ภาวการณ์ เจริญ เติบโตของ

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์   

ลาดหญ้า ประจ าป ี2560 

อุดหนุนตามโครงการเฝ้า

ระวังภาวการณ์เจริญเติบโต

ของนักเรียน เด็กนักเรียน

โรงเรียนเทพศิ รินทร์ ลาด

หญ้า จ านวน 60 คน 

66,000.- นักเรียน

โรงเรียน

เทพศิรินทร์   

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

3 โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้พิษภัยของ

ยาเสพติด และส านึกในการ

ป้องกันยาเสพติด  

120,000. โรงเรียนใน

เขต อบต.

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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        บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.3 ทางการพัฒนาการเสรมิสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 

           -แผนงานการศึกษา   
ล าดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โค รงก ารจั ด ห าสื่ อ เพื่ อ

เสริมสร้างพัฒนาการให้กับ

เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

เขต อบต.ลาดหญ้า 

จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา

ตามรายการท่ี อบต.ลาด

หญ้า ก าหนด  

524,800.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

5 อุดหนุนตามโครงการอาหาร

เส ริม  (นมสดพ ร้อมดื่ ม ) 

ส าห รับ เด็ ก ภ าย ในศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร

เส ริม  (นมสดพ ร้อมดื่ ม ) 

ส าห รับ เด็ ก ภ าย ในศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์  

164,800.- เด็กภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ค่ายสุรสีห์ 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

6 จั ดซื้ อ อาหารเส ริม (นม ) 

ส าหรับระดับเด็กอนุบาล - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

ศกึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

เย็นสนทิธรรมารามประจ าป ี 

เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 

แ ล ะ เ ด็ ก อ นุ บ า ล  -

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ .) 

จ านวน 565 คน 

1,008,500. เด็กภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

วัดเย็นสนทิธรร

มาราม และ

เด็กอนุบาล 

ประถมศึก ษา

ปีท่ี 6 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4.3 ทางการพัฒนาการเสรมิสร้างและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 

         -แผนงานการศึกษา  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการอาหารเสริม

(อาหารกลางวัน)ส าหรับเด็ก

ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนทิ ธรรมาราม 

-จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมา

ราม จ านวนเด็ก 60 คน 

324,800.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

8 อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่ายสุรสีห์ หมูท่ี่ 1 กองพัน

ทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29  

อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กค่าย   

สุรสีห์ จ านวนเด็ก 80 คน  

210,700.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

9 อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด 

(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี อบต.

ลาดหญ้า ประจ าป ี2561 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี

การศกึษากาญจนบุรี เขต 1 

จ านวน 507 คน 

1,984,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

      -แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง ประจ าป ี2561 

เพื่อให้ชุมชนได้ระลึกถึงคุณค่า

ของสายน้ า สะทอ้นสภาพชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน  ผ่าน

ประเพณีลอยกระทง อันเป็น

การสง่เสริมและสบืสาน

วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่

สบืไปและส่งเสริมความ

สามัคคีในชุมชน 

350,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา หรือวันส าคัญ

ตา่งๆของราชวงศ์  

เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมพระ

เกียรต ิและส านกึในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 

หัวฯ และราชวงศ์  

500,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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        บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

      -แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 

ประจ าป ีพ.ศ.2560   

 

-เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอ้น  

วัดทุ่งลาดหญา้ ต าบลลาด

หญ้า จ านวน 100 รูป  

 

50,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

4 โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ปริวาสกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ 

-จัดกิจกรรมสง่เสริม

พระพุทธศาสนาปริวาส

กรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ 

 

50,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

     -แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานวันส าคัญ

ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 

ประจ าป ี2561  

-งานวันมาฆบูชา 

-งานวันวสิาขบูชา 

-งานวันอาสาฬหบูชา 

-งานวันเข้าพรรษา 

-งานวันออกพรรษา 

ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  

ห น่ วย งาน เอก ชน   แล ะ

ประชาชนต าบลลาดหญ้า  

จ านวน  700 คน  สร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  และ

ร่วมส่ งเส ริมและอนุ รัก ษ์

ประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ดี งาม ให้ อยู่ คู่ กั บคน ไทย

ตลอดไป 

150,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

 

            

6 2. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี  แหล่งการเรียนรู้ 

และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น พ.ศ.2561 

    

จัดกิจกรรม เพื่ อส่ ง เส ริม

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

แหล่งการเรียนรู้ และการ

อนุรักษ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

150,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

        5.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบรกิารสาธารณสุข 

          -แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลอืดออก 

-เพื่อป้องกันการระบาดของ

โรคไข้เลอืดออก 

600,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
 พัฒนาชุมชน 

            

2 โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดโรคพษิสุนัขบ้า 

-เพื่อให้ประชาชนและสัตว์

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
 พัฒนาชุมชน 

            

3 อุดหนุนตามโครงการกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบล      

ลาดหญ้า (สปสช.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการในดา้นการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อ การ

สาธารณสุข การอนามัย

ครอบครัว การรักษาพยาบาล 

และการด าเนนิงานระบบ

หลักประกันสุขภาพให้เป็นไป

ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

400,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
 พัฒนาชุมชน 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

   5.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบรกิารสาธารณสุข 

           -แผนงานสาธารณสุข 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

จิตอาสาพัฒนาหมูบ้่าน 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของอาสาสมัครประจ า

หมูบ้่าน 

 

 

1,000,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

5. โครงการ "จังหวัดสะอาด" 

   

   

เพื่อสง่เสริมให้เกิดความ

สะอาดภายใน อบต.ลาดหญ้า 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 5.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ 

     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 อุดหนุนตามโครงการ

ด าเนนิงานตามภารกิจของ

เหลา่กาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

-อุดหนุนตามโครงการ

ด าเนนิงานตามภารกิจของ

เหลา่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

โดยเหลา่กาชาดจงัหวัด

กาญจนบุรี ด าเนินการในพื้นท่ี 

13 อ าเภอของจังหวัด

กาญจนบุรี  

5,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์

และงานวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ

เฉลิมพระเกยีรติ 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที

ตอ่ผู้สูงอาย ุ   

และเพื่อรณรงค์ให้สังคม

ตระหนักในคุณคา่ของ

ผู้สูงอายุ 

300,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                        ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 5.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ 

     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการฝกึอบรมการ

พัฒนาคุณภาพชวีติผู้ป่วย

ด้อยโอกาสและครอบครัว 

   

   

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ด้อยโอกาสและครอบครัว 

100,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4. โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติ คนชรา และ คนพกิาร 

   
   

การส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ คนชรา 

และ คนพกิารให้มีชีวิตท่ีดขีึน้

  

200,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 5.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ 

      -แผนงานงบกลาง 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จัดสรรเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์  จ านวน  10  รายราย

ละ 500 บาท  จ านวน 12 

เดอืน 

72,000.- ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4 เบีย้ยังชีพคนชรา จั ด ส ร ร เ บ้ี ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่

ผู้สูงอายุ  จ านวน  89  ราย  

รายละ 500 บาท  จ านวน 

12 เดอืน 

8,00,000. ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

5 เบีย้ยังชีพคนพกิาร จัดสรรเบ้ียยั งชีพ ให้แก่คน

พิการ  จ านวน  20   ราย  

รายละ 500 บาท  จ านวน 

12 เดอืน 

2,200,000. ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

6 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจา้ง

ละ  5  ของคา่จา้งที่องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจะตอ้งจ่าย 

260,000 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             



39 
 

 

 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

         -แผนงานงบกลาง 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ส ารองจ่าย เพื่อส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีตั้ง

ไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา

ธารณภัยเกิดขึ้น   หรือบรรเทา

ปัญ ห าค วาม เดื อ น ร้อ น ขอ ง

ประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านัน้ 

100,000.- ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

            

2 เงินชว่ยพเิศษ 

  

  

   

เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยพิเศษ   ใน

กรณท่ีีพนักงาน    ลูกจา้ง        

พนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า ถึงแก่ความ

ตายในระหว่างรับราชการ   

120,000- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

            

3 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

(กบท.)  

   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   

380,100.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

   6.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์ 

เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ห รับ ศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม 

จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ ์

เครื่องมือเครื่องใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานของ  

400,000. อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด 

งาน

การศึกษา 

            

5 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์ 

เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ในการ

ปฏิบัติงานส านักงานปลัด 

อบต.ลาดหญ้า 

จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ ์

เครื่องมือเครื่องใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานของ  

1,855,000. อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             

6 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์ 

เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ในการ

ปฏบัิตงิาน      กองคลัง  

จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ ์

เครื่องมือเครื่องใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานของ  

370,600. อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             

7 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์ 

เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ในการ

ปฏบัิตงิาน กองช่าง  

จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ ์

เครื่องมือเครื่องใชใ้นการ

ปฏบัิตงิานของ  

801,100. อบต.ลาด

หญ้า 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนาเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของ อบต.ลาดหญ้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ท างานของผู้บริหาร สมาชกิ

สภา อบต. และบุคลากรใน 

อบต.ลาดหญ้า 

500,000. 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

บุคลากร) 

            

2 โครงการหนว่ยบริการ

เคลื่อนท่ี อบต.ลาดหญ้า  

เพื่ออ านวยความสะดวกและ

ให้บริการประชาชนได้อยา่ง

ท่ัวถึง 

160,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งานวิเคราะห์

ฯ) 

            

3 จ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น

กลางให้เป็นผู้ด าเนนิการ

ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการของ อบต.ลาด

หญ้า 

ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญา้เพื่อ

น้ าข้อมูลมาปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

30,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

บุคลากร) 

            

4 ก่อสร้างหอ้งเก็บเอกสารฎกีา

เบิกจ่ายเงิน วัสดุครุภัณฑ ์

บริเวณภายในอาคาร 77 ปี 

หลวงพ่อล าใย 

ก่อสร้างหอ้งเก็บเอกสาร บรเิวณ

ภายในอาคาร 77 ปี หลวงพ่อ

ล า ใย  ต าม แบบ แปลน แล ะ

ราย ก า ร ท่ี  อ บ ต .ล าด ห ญ้ า 

ก าหนด 

500,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดบั 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

พื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

500,000.- ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

 

กองช่าง             

6 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ 

จัดอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

400,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง  

            

7 โครงการขอรับเงินอุดหนุน

ศูนยข์้อมูลขา่วสารการซื้อ

หรือการจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ

อ าเภอ 

อุดหนุนศูนยข์้อมูลขา่วสาร

การซือ้หรือการจ้างของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ 

45,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง  

            

8 โครงการการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การ

พัฒนาทอ้งถิ่นและจังหวัด

แบบบูรณาการ 

-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้

ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

จัดท าแผนชุมชน ท าให้แผน

ชุมชนมปีระสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

120,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานวิเคราะห์

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                         ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จ้างเหมาพนักงานรักษา

ความปลอดภัยดูแลรักษา

ทรัพย์สนิ  ท่ีท าการ อบต.

ลาดหญ้า 

-เพื่อดูแลทรัพย์สนิของ อบต. 

ลาดหญ้าให้ปลอดภัย  

270,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              

10 จ้างเหมาท าความสะอาด 

ท่ีท าการ อบต.ลาดหญ้า  

-เพื่อท าความสะอาดที่ท าการ 

อบต.ลาดหญ้า ให้สะอาด 

เรียบร้อย สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

260,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              

11 จ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน -เพื่อดูแลรักษาและท าความ

สะอาดสวน ใหส้ะอาด

เรียบร้อย เป็นสถานท่ีพักผ่อน

หยอ่นใจของประชาชนและ

สามารถให้บริการประชาชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

108,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                         ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

แบบบูรณาการของ อบต.

ลาดหญ้า ประจ าป ีพ.ศ.

2560 

-เพื่อให้ประชาชนได้มสีว่น

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ของ อบต.ลาดหญ้า ท าให้

แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานวิเคราะห์

ฯ) 

            

13 โครงการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนท่ีประจ าปพี.ศ.

2560 

อบต.ลาดหญ้าสามารถ

จัดเก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา 

40,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง 

            

14 โครงการปรับปรุงระบบแผน

ท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 

ด า เนิ นก ารตาม โค รงก าร

ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

700,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      -  แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. 

 

ก่อสร้างป้ายหมูบ้่านและ

ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ

บ้านทหารพราน หมูท่ี่ 2 

ก่อสร้างป้ายหมูบ้่านและปา้ย

ประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้าน

ทหารพราน หมูท่ี่ 2ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและรายการท่ี  

อบต.ลาดหญ้า ก าหนด 

500,000. บริเวณบ้าน

ทหารพราน 

หมูท่ี่ 2 

กองช่าง            1. 

 

16. กอ่สรา้งอาคารเก็บพัสดุ

บรเิวณบา้นทุ่งนานาง

หรอก หมู่ที ่3 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

บริเวณบ้านทุ่งนานาง

หรอก หมูท่ี่ 3 ขนาด

กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.

  ก่อสร้างตามแบบแปลนและ

รายละเอยีดท่ี อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด    

300,000. บ้านทุ่งนา

นางหรอก 

หมูท่ี่ 3 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     -แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ตดิตัง้เสียงตามสายบริเวณ

ศาลาอเนกประสงค์ ซอย

หลังตู้ ATM หมูท่ี่ 1 

   

   

ติดตัง้เสียงตามสายบรเิวณ

ศาลาอเนกประสงค์ ซอย

หลังตู้ ATM หมู่ที ่1  ตดิตั้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  

500,000

  

   

ซอยหลังตู ้

ATM หมูท่ี่ 

1 

  

กองช่าง             

18 ก่อสร้างลานกีฬาบา้นวังกุ่ม 

หมูท่ี่ 3 

กอ่สรา้งลานกฬีาบา้นวงั

กุม่ หมู่ที ่3 ขนาด

กวา้ง 20 ม. ยาว 32 ม. ห

นา 0.10  ม. หรอืมีพื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 640 ตร.ม.

กอ่สรา้งตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

467,000

   

บ้านวังกุ่ม 

หมูท่ี่ 3 

กองช่าง             



47 
 

 

                                                           

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                           ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร  

         6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการป้องกันและลด

อุบัตเิหตุทางทอ้งถนนชว่ง

เทศกาลปีใหม่และเทศกาล

มหาสงกรานต ์    

(7วันอันตราย) 

1. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ 

2. สร้างวนิัยจราจร 

3. ประชาชนมสี่วนร่วมขับขี่

ปลอดภัยทางทอ้งถนน 

60,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  

1.เพื่อให้ชุมชนเสี่ยงภัยมกีาร

เตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันภัยโดยสามารถเผชญิ

เหตุได้โดยอาศัยคนในชุมชน

เอง 

2.เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต

และทรัพย์สนิหากเกิดภัยพิบัติ 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                      ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

1.เพื่อให้สมาชกิ อปพร.รู้และ

ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี  

2. เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมของสมาชิก อปพร. ให้

สามารถปฏบัิตหินา้ที่

ชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย 

3.เพื่อให้เข้ามามสี่วนร่วมและ

เป็นแกนน ารว่มกับคณะ

ผู้บริหาร 

250,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านอัคคีภัย (อาสาดับเพลงิ) 

  

  

  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้

เกี่ยวกับ 

1.องค์ประกอบการเกิดไฟ

ไหม ้

2.การดับไฟเบือ้งต้น 

3.การใช้ถังเคมีภัณฑ์ดับไฟ 

4.การปฏบัิตขิณะเกดิไฟไหม้ 

70,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ ์เคร่ืองมอื

เครื่องใชใ้นการปฏบัิตงิาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

-เพื่อให้การปฏบัิตงิาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ป้องกันและลดความสูญเสีย

ขณะปฏิบัตหินา้ที่ 

220,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

6 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

บ้านโปง่กระตา่ย หมูท่ี่ 6 

   

   

เจาะบ่อบาดาลบ้านโป่ง

กระต่าย หมู่ที ่6  กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  

500,000.- บ้านโปง่

กระตา่ย 

หมู่ท่ี 6  

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

7 โครงการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า 

-เพื่อเป็นค่าใช่จา่ยในการ

ด าเนนิงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

100,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.3  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสา-ธารณภัย (ชุมชน

เป็นฐาน) 

 

ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยใน

เขต อบต.ลาดหญ้ า ได้ รับ

บริการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

250,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

9 โครงการเจาะบอ่บาดาล 

บ้านหนองแก หมูท่ี่ 7 

   

   

เจาะบ่อบาดาลบ้านหนอง

แก หมู่ที่ 67  กอ่สรา้งตาม

แบบแปลนและรายละเอยีด

ที ่อบต.ลาดหญา้ก าหนด  

360,000.- บ้านหนอง

แก หมูท่ี่ 7

 

  

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 

            

10 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้

ด้านการใชร้ถใชถ้นน 

   

   

ฝึกอบรมให้ความรูด้้านการ

ใช้รถใชถ้นน 

100,000- เขต อบต.

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทัว่ไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จ้ดซือ้โต๊ะท างาน  

   

   

จัดซื้อโต๊ะท างาน (จัดหาท่ัวไป

แ ล ะ ส า ร ว จ ร า ค า ต า ม

ท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข อ ง ส า นั ก

ง บ ป ร ะ ม า ณ  1  ส า นั ก

งบประมาณ) 

7,500.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

2. จัดซือ้เก้าอี้น่ังท างาน 

   

   

   

   

เพื่อจัดซือ้เก้าอี้น่ัง

ท างาน จ านวน 1 ตัว แบบ

หนังพนักพงิ มลี้อเลื่อน ปรับ

ระดับได้ ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 67 (W) x 53 (D) x  

120 (H)  (จัดหาทั่วไปและ

ส ารวจราคาตาม

ท้องตลาด  เนื่องจากไมม่ตีาม

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ์

3,500.- อบต. 

ลาดหญ้า

 

  

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน 

   

   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดซือ้ตู้เหล็ก 2 บาน บาน

ละ 5,500 บาท 

จัดซือ้ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์

11,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

4. จัดหาเก้าอีน้ั่งท างาน

ผู้บริหาร   

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเก้าอี้

นั่งท างาน ส าหรับ

ผู้บริหาร จัดซื้อตามราคา

ท้องตลาด เนือ่งจากไม่มใีน

บัญชมีาตราฐานครุภัณฑ์ 

11,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             

5. จัดหาโซฟารับแขก  

   

   

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโซฟา

รับ จ านวน 1ชุด  จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี

ในบัญชมีาตราฐานครุภัณฑ์ 

    

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. จัดหาโตะ๊สแตนเลส จ านวน 

10 ตัว   

   

   

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโตะ๊ 

สแตนเลส จ านวน 10 ตัว 

จัดซือ้ตามราคา

ท้องตลาด เนื่องจากไมม่ใีน

บัญชมีาตราฐานครุภัณฑ ์  

40,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

7. จดัหาโตะ๊หมูข่นาดใหญ ่

   

   

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโตะ๊หม ู

ขนาดใหญ ่จ านวน 1 ชุด 

จัดซือ้ตามราคา

ท้องตลาด เนื่องจากไมม่ใีน

บัญชมีาตราฐานครุภัณฑ ์  

35,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             

8 จั ด ห ารถบ รรทุ ก (ดี เซ ล ) 

ข น า ด  1  ตั น  ป ริ ม า ต ร

ก ร ะ บ อ ก สู บ ไม่ ต่ า ก ว่ า 

2,400 ซซี ีแบบดับเบ้ิลแคบ

    

จัดหา รถบรรทุก ดีเซล ขนาด

 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน

 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแคบ  

787,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิก

ฟุต   

   

   

    

 

"เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิก

ฟุต จ านวน 1 เครื่อง 

 จัดซือ้ตามบัญชมีาตราฐาน

ครุภัณฑ"์    

15,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านกัปลัด  

 

            

10. เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด 

800 VA   

   

   

    

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดหาเคร่ืองส ารอง

ไฟฟา้ ขนาด 800 VA                   

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 15 นาท" 

    

2,800- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบ

ท่ี 2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19นิ้ว)  

   

    

"จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 

2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

19นิ้ว) 

 จัดซือ้ตามบัญชมีาตราฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

12. จัดหาเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี  

   

  

"เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี จัดซือ้ตาม

บัญชมีาตราฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

เครื่อง    

 34,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13.. จัดซือ้เครื่องท าลายเอกสาร 

แบบครัง้ละ 20 แผ่น 

จ านวน 1 เครื่อง  

   

   

   

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดซือ้เครื่องท าลาย

เอกสาร แบบครัง้

ละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง

 ราคา 32,000 บาท 

จัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ   

 32,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

14. จัดซือ้ตู้เก็บเอกสารกระจก

บานเลื่อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า

120*45*180 ซม. 

จ านวน 4 ใบ  

   

   

   

"เพื่อจัดซือ้ตู้เก็บเอกสาร

กระจกบานเลื่อน ขนาดไม่

นอ้ยกว่า

120*45*180 ซม. จ านวน 

4 ใบ จัดหาทั่วไปและส ารวจ

ราคาตามท้องตลาด   

   

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. จัดซือ้เก้าอี้น่ังท างานแบบ

พนักพิง ล้อเลื่อน มโีชค๊ปรับ

ระดับได้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

65*71*104 ซม. จ านวน 

1 ตัวๆ   

   

  

"เพื่อจัดซือ้เก้าอี้น่ังท างานแบบ

พนักพิง ล้อเลื่อน มโีชค๊ปรับ

ระดับได้ ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 65*71*104 ซม.  

จ านวน 1 ตัวจัดหาทั่วไปและ

ส ารวจราคาตามทอ้งตลาด   

 3,500- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

16. จัดซือ้ตู้เก็บเอกสารกระจก

บานเลื่อน ขนาดไม่นอ้ยกวา่

120*45*180 ซม. 

จ านวน 4 ใบ  

   

   

   

"เพื่อจัดซือ้ตู้เก็บเอกสาร

กระจกบานเลื่อน ขนาดไม่

นอ้ยกว่า

120*45*180 ซม. จ านวน 

4 ใบ จัดหาทั่วไปและส ารวจ

ราคาตามท้องตลาด   

   

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

              6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17. จัดซือ้โต๊ะท างาน โครงสร้าง

เป็นเหล็กเคลือบพวีซีี กันน้ า 

พร้อมกระจก ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 154*78*75 ซม.  

1 ตัว   

   

  

"เพื่อจัดซือ้โต๊ะท างาน  

โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ

พวีซีี กันน้ า พร้อม

กระจก ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 154*78*75 ซม.  

1 ตัว)จัดหาทั่วไป  และส ารวจ

ราคาตามท้องตลาด  

 7,500- 

 

อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

18. จัดซือ้ โทรทัศน์ แอล อี ด ี

ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง 

   

   

   

   

   

"เพื่อจัดซือ้ โทรทัศน์ 

 แอล อี ดีระดับความละเอียด

จอภาพ 1920x1080 พกิ

เซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง 

จัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ"   

 15,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             

 



59 
 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

            6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

-แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19. จัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบ

ท่ี 2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19นิ้ว)  

   

   

  

"เพื่อจัดซือ้จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 * 

(จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19

นิ้ว)จัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

  

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลงั 

 

            

20. จัดซือ้เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 

(18 หนา้/นาที)  

   

    

"เพื่อจัดซือ้เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 

หนา้/นาที จัดหาตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

  

 3,300- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

             6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21. จัดซือ้เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA ราคา 

2,800 บาท  

   

   

   

    

" "เพื่อจัดซือ้เครื่องส ารอง

ไฟฟา้ ขนาด 800 VA ราคา 

2,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 15 นาที   

 2,800- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

22. จัดซือ้เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 

(18 หนา้/นาที)  

   

    

"เพื่อจัดซือ้เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 

หนา้/นาที จัดหาตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

  

 3,300- อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

                6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

-แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23. จัดหาเคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 

วัตต์ 3 เครื่อง  

   

   

   

   

   

"เพื่อจัดหาเครื่องรับส่ง

วทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติด

รถยนต์ 25 วัตต์ 3 เครื่อง  

จัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ 1 ส านัก

งบประมาณ   

 72,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

 

            

24. จัดหาชุดดับเพลงิภายใน

อาคาร จ านวน 2 ชุด 

   

   

   

   

   

    

"เพื่อจัดหาชุดดับเพลงิภายใน

อาคาร จ านวน 2 ชุด ๆ 

ละ 60,000  บาท   

 (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา

ตามท้องตลาด  เนื่องจากไมม่ี

ในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณ   

 

120,000- 

อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลดั 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

4.. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปะวัฒนาธรรม 

                4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา 

 -แผนงานการศึกษา 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25. จัดหาเตยีงภายในศนูย์เด็ก

เล็กวัดเย็นสนิท 

"เพื่อจัดหาเตยีงภายในศูนย์

เด็กเล็กวัดเย็นสนทิ 

จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา

ตามท้องตลาด  เนื่องจากไมม่ี

ในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณ   

 50,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

            6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26. จัดซื้อเกา้อีน้ัง่ท างาน 

   

   

" "เพื่อจัดซื้อเก้าอี้น่ัง

ท างาน  จ านวน 1 ตัว 

(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา

ตามท้องตลาด  เนื่องจากไมม่ี

ในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณ    

 7,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

            

27. จัดซือ้ตู้เหลก๊เก็บเอกสาร  

4 ลิน้ชัก   

   

   

   

   

   

    

"เพื่อจัดซือ้ตู้เหลก๊เก็บ

เอกสาร 4 ลิน้ชัก  

 1) มมีอืจับชนิดฝัง 

 2) คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

จัดซือ้ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ  

 15,800- อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

        6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 * (จอภาพขนาด

ไม่น้อยกวา่ 19นิว้) 

    

เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 

2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

19นิ้ว ในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์    

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

            

29. จัดหาเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี  

   

  

"เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์   

 17,000- อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

       6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30.  จัดหาเครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA  

   

   

   

จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์    

 2,800- อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

***** 

  

        ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี   พิจารณาอนุมัติ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  2560 และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26,27  ประกอบมติของคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   เมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2559 เพื่อให้แผนด าเนนิงาน  

ประจ าปี  2560  มีผลบังคับใช้   จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560  

ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ทั้งนี ้ ตั้งแต ่ วันที่           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป 

  ประกาศ    ณ  วันที่          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

  

 

 
 

          (นายชูชาติ  เสือส่าน) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   

 

 

  

 


