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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. 

 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

  

  

  

รายจ่ายเพือ่ปรับปรุงที่ดิน 

รวมถงึรายจ่ายเพื่อดดัแปลง 

ต่อเติมหรอืปรับปรุง

สิ่งกอ่สรา้ง ซึง่ท าให้ที่ดนิ 

สิ่งกอ่สรา้ง มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงที่ดิน รวมถงึ

รายจ่ายเพือ่ดดัแปลง ตอ่

เติมหรอืปรับปรุง

สิ่งกอ่สรา้ง ซึง่ท าให้

ที่ดิน สิ่งกอ่สรา้ง มี

มูลคา่เพิ่มขึน้ 

 

2,498,000.00

. 

ภายในเขต 

อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

กองช่าง 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

เป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิ

และสิ่งกอ่สร้างรายจ่ายเพื่อ

ปรับปรุงท่ีดนิ รวมถึงรายจ่าย 

ดัดแปลง ตอ่เตมิหรือปรับปรุง

สิ่งกอ่สร้าง ซึ่งท าให้ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง มมีูลค่าเพิ่มขึ้น  

3,000,000.00 ภายในเขต 

อบต.ลาด

หญ้า 

กองช่าง             

3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน นิติ

บุคคลหรอืบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า

ควบคุมงาน รายจ่ายเพื่อจ้าง

ออกแบบ จ้างควบคุมงานท่ี

จ่ายให้แก่เอกชนหรือนติิ

บุคคล  

  

  

300,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. 

 

ปรับปรุงซอ่มแซมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมา

ราม 

ปรับปรุงซอ่มแซมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม เพื่อจ่ายเป็น

รายจ่ายเพือ่ปรับปรุง

ที่ดิน รวมถงึรายจา่ย

เพื่อ ดดัแปลง ตอ่เติมหรอื

ปรับปรุงสิ่งกอ่สรา้ง ซึง่ท า

ให้ที่ดนิและสิ่งกอ่สรา้ง มี

มูลคา่เพิ่มขึน้ 

50,000. ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กวัด

เย็นสนทิ 

ธรรมาราม 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. กอ่สรา้งธนาคารน้ าใต้ดิน 

บรเิวณส านักงานองคก์าร

บรหิารส่วนต าบลลาดหญา้ 

กอ่สรา้งธนาคารน้ าใต้

ดิน บรเิวณส านักงาน

องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลลาดหญ้า หมู่

ที ่4 กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด   

20,000.00 ภายในเขต 

อบต.ลาด

หญ้า 

กองช่าง 

ส านักปลัด 
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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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. 

 

กอ่สรา้งป้ายประชาสัมพันธ ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้ง

ป้ายประชาสมัพันธ์  

โครงสรา้งเหล็กพื้นป้าย

ตาข่าย ขนาด

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

5.5 เมตร จ านวน 7 ป้า

ย กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

500,000.00 ภายในเขต 

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 

 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. 

 

กอ่สรา้งศาลา

อเนกประสงค์ บรเิวณ

โรงกรองประปา บ้านจนั

อุย หมู่ที ่5 

กอ่สรา้งศาลา

อเนกประสงค์ บรเิวณโรง

กรองประปา บา้นจัน

อุย หมู่ที ่5 ขนาด

กวา้ง 18.00 เมตร ยาว 

42 เมตร พรอ้ม

กอ่สรา้ง ห้องน้ า-

ส้วม กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนที่ อบต.ลาดหญา้

ก าหนด    

3,880,000.00 บรเิวณโรง

กรอง

ประปา 

บ้านจันอยุ 

หมู่ที่ 5 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

8. 

 

กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กทางเข้าสนาม

กฬีา บ้านลาดหญา้  

หมู่ที่ 1 

กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กทางเข้าสนาม

กฬีา บ้านลาดหญา้ หมู่ที่ 

1 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 85 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอ้มหูชา้ง หรอื

รวมพืน้ที่ผวิจราจรไม่นอ้ย

กวา่ 525 ตารางวา 

กอ่สรา้งตามแบบและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  

   

282,000.00

 

  

ทางเขา้

สนามกีฬา 

บ้านลาด

หญ้า 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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

9. 

 

กอ่สรา้งท่อระบายน้ า 

บรเิวณถนนบ้านทุ่งนานาง

หรอก หมู่ที ่3  

   

    

กอ่สรา้งท่อระบาย

น้ า บรเิวณถนนบา้นทุ่งนา

นางหรอก หมู่ที่ 3 โดย

วางท่อ ค.ส.ล. มอก. ช้ัน

3 ขนาด o 0.80 เมตร  

พรอ้มบ่อพัก รวมความ

ยาวไม่น้อย

กวา่ 119 เมตร กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและราน

ละเอยีด อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด   

498,000.00

 

 

 

  

บริเวณถนน

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 

 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

10. กอ่สรา้งหลังคาคลมุสนาม

เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนิท หมู่ที ่5 

กอ่สรา้งหลังคาคลมุสนาม

เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนิท หมู่ที ่5

โครงสรา้งเหล็กหลงัคา

เมทัลชีท ขนาดพืน้ที่

หลังคาไม่นอ้ย

กวา่ 225 ตาราง

เมตร กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

490,000.00 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัด

เย็นสนิท 

หมู่ที่ 5 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. กอ่สรา้งหอ้งเก็บพรอ้มช้ัน

วาง เครื่องมือ วสัด ุ

อุปกรณ ์กองช่าง บรเิวณ

ภายใน อาคาร 77 ป ี

หลวงพอ่ล าใย 

กอ่สรา้งหอ้งเก็บพรอ้มช้ัน

วาง เครื่องมือ วสัด ุอุปกร

ณ ์กองช่าง บรเิวณ

ภายใน อาคาร 77 ป ี 

หลวงพอ่ล าใย  กอ่สรา้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

350,000.00 อาคาร 

77 ปี 

หลวงพอ่

ล าใย 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

12. ก่อสร้างหอถังสูงพร้อม

วางท่อเมนประปา บ้าน

หลุมมะกอก หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวาง

ท่อเมนประปา บ้านหลุม

มะกอก หมูท่ี่ 6 โดย

ก่อสร้างหอถังขนาด

จุ 15 ลูกบาศก์

เมตร สูง 15 เมตร  

จ านวน 1 ถัง พร้อมวางท่อ

ประธานพีวีซี ขนาด o 3 นิ้ว

และ o 2 นิ้ว ชัน้ 8.5  

รวมความยาวไมน่อ้ย

กว่า 350 เมตร ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอยีด อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 

500,000.00 บ้านหลุม

มะกอก 

หมูท่ี่ 6 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

13. กอ่สรา้งอาคาร พรอ้ม
ตดิตัง้เครือ่งกรองน ้าดื่ม 
บรเิวณบา้นพกัรปูตวัยหูน้า
แฟลต 

กอ่สรา้งอาคาร พรอ้ม

ติดตัง้เครื่องกรองน้ า

ดื่ม บรเิวณบา้นพักรูปตัวยู

หน้าแฟลต โดยกอ่สรา้ง

อาคารโครงเหล็กหลังคา

เมทัลชีท ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4 

เมตร ตดิตั้งเคร่ืองกรอง

น้ า 1 ระบบ กอ่สรา้งตาม

แบบแปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

450,000.00 บรเิวณ

บ้านพักรูป

ตัวยูหน้า

แฟลต 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ต่อเติมอาคารส านักงาน 

บรเิวณห้องกองคลงั 

ต่อเติมอาคาร

ส านักงาน บรเิวณห้องกอง

คลัง โครงสรา้งคอนกรีต

เสรมิเหล็กหลังคาโครง

เหล็กมุงเมทลัชีท ขนาด

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1

0 เมตร กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้า  

980,000.00 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 

 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

15. ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายหน้า

โรงเรยีนบ้านท่าหว ีเช่ือม

ทางหลวง 323 หมู่ที ่4 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายหน้า

โรงเรยีนบ้านท่าหว ีเช่ือม

ทางหลวง 323 หมู่

ที ่4 ขนาดผิว

จราจร กวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 120 เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ผวิ

จราจรไม่น้อย

กวา่ 720 ตาราง

เมตร กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

500,000.00 สายหน้า

โรงเรยีน

บ้านท่าหว ี

เช่ือมทาง

หลวง 323 

หมู่ที่ 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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

16. ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
สายบ้านหนองแกบน  
หมู่ที ่7 

ปรับปรุงผิวจราจร

ถนน สายบา้นหนองแก

บน หมู่ที่ 7 โดยกอ่สรา้ง

ถนนผิวจราจร คอนกรีต

เสรมิเหล็ก

ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว180 เมตร  

หนา 0.15    เมตร หรอื

รวมพืน้ที่ผวิจราจรไม่นอ้ย

กวา่ 900 ตาราง

เมตร กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 

496,000.00 สายบา้น

หนองแกบน 

หมู่ที่ 7 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

17. ปรับปรุงผิวจราจรถนนข้าง
สวนสบาย บ้านหนองแก 
หมู่ที ่7 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน

ข้างสวนสบาย บา้นหนอง

แก หมู่ที่ 7 โดยกอ่สรา้ง

ถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 180 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืรวมพืน้ที่ผวิจราจรไม่

น้อยกวา่ 900 ตาราง

เมตร กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและรายละเอยีด 

อบต.ลาดหญ้าก าหนด   

496,000.00 ถนนข้าง

สวนสบาย 

บ้านหนอง

แก หมู่ที่ 7 

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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

18. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลา 
77 ปี หลวงพ่อล าใย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

ศาลา77 ป ีหลวงพอ่

ล าใย ขนาดพืน้ที่คอนกรีต

เสรมิเหล็กไม่น้อย

กวา่ 652.50 ตาราง

เมตร หนา 0.15 เมตร    

ก่อสรา้งตามแบบแปลน

และรายละเอยีด อบต.

ลาดหญ้าก าหนด   

468,000.00 ศาลา 77 

ป ีหลวงพ่อ

ล าใย 

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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. ติดตัง้โคมไฟฟา้แสง

สว่างถนน (LED) 

บรเิวณบา้นพักทหาร

พราน หมู่ที่ 2 

ติดตัง้โคมไฟฟา้แสงสว่าง

ถนน (LED) บรเิวณบา้นพัก

ทหารพราน หมู่

ที ่2 จ านวน 20 ชุดพรอ้ม

อุปกรณ ์กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาดหญา้

ก าหนด 

250,000.00 บ้านพักทหาร

พราน หมู่ท่ี 2 

กองช่าง             

2. 

 

 

 

 

 

ติดตัง้โคมไฟแสงสว่าง

ถนน (LED) หมู่ที่ 1

  

  

   

ติดตัง้โคมไฟแสงสว่าง

ถนน (LED) หมู่

ที ่1 จ านวน 40 ชุดพรอ้ม

อุปกรณ ์กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาดหญา้

ก าหนด 

500,000.00 หมูท่ี่ 1 ต าบล

ลาดหญ้า 

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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. 

 

 

 

ติดตัง้เสาพรอ้มโคม

ไฟฟ้าถนนสาธารณะ 

บรเิวณทางหลวง

หมายเลข 3500  

หมู่ที่ 4 

ติดตัง้เสาพรอ้มโคมไฟฟ้า

ถนนสาธารณะ บรเิวณ

ทางหลวง

หมายเลข 3500 หมู่

ที ่4 จ านวน11 ตน้พรอ้ม

อุปกรณ ์กอ่สรา้งตามแบบ

แปลนและ

รายละเอียด อบต.ลาด

หญ้าก าหนด   

491,000.00 บริเวณทาง

หลวงหมายเลข 

3500 

 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน   

 1.3 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

      -แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. 

 

 

 

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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและ

เยาวชนได้มีศักยภาพด้สน

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน และเป็นเครือข่ายด้าน

สังคมสงเคราะห ์

 

30,000 ในเขต อบต.

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

2. โครงการ รักน้ า รักป่า รักษา

แผน่ดิน   

    

จัดกิ จกรรม รักน้ า  รัก ป่ า 

รักษาแผ่นดนิจ านวน  

1 โครงการ 

 

50,000 ในเขต 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 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

 3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

      -แผนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน 

  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

 

25,000 ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

 

ส านักปลัด

งานป้องกัน

และ

บรรเทาฯ 

            

2 โครงการด าเนนิการของศูนย์

ปรองดองสมานฉันท์ระดับ

ท้องถิ่น 

 

จัดโครงการด าเนินการของ

ศูนยป์รองดองฯ 

50,000.- 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. 2561 พ.ศ. 2562 
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  

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ จ านวน 1 

โครงการ 

 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
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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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พั ฒ น า ก า ร ข อ ง เด็ ก แ ล ะ

เยาวชน ในเขต อบต.ลาดหญ้า 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ให้ แ ก่ เด็ ก

นักเรียน ในเขต อบต.ลาด

หญ้า 

 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2. โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพภาษาอังกฤษ

ส าหรับเด็กและเยาวชนในเขต 

อบต.ลาดหญ้า 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

 และเป็นเคร่ืองมอืในการ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเอง 

100,000.- 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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนทิธรรมาราม 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธ รรม ม าราม  ต าม แบ บ

แปลนและรายการท่ี อบต.

ลาดหญ้าก าหนด 

 

 50,000.- วัดเย็นสนทิ

ธรรมมาราม 

กองช่าง             

4. โครงการจัดกจิกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม

การเรียนรู้และพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัยศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย

ในการบริหารสถานศกึษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บ ริหารสถานศึกษา เช่น 

ค่ าอาหารกลางวัน  , ค่ า

หนังสือเรียน, ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน เป็นต้น 

  378,010.- อบต.ลาดหญ้า ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 
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) 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                         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. 2561 พ.ศ. 2562 
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

เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช   

-อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดงาน

เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 

 

 

35,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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        บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                         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. 2561 พ.ศ. 2562 
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  

เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน 

ในเขตอบต. และเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท

ธรรมาราม มีความสุข มี

ค ว า ม รั ก ส ามั ค คี  ก ล้ า

แสดงออก และเป็นเยาวชน

ท่ีดตีอ่ครอบครัว  

500,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวัง

ภาวการณ์ เจริญ เติบโตของ

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์   

ลาดหญ้า  

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. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 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  

 

 

115,000.- เด็กภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ค่ายสุรสีห์ 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

5 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

ศกึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  

1,065,400. 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. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่ายสุรสีห์ หมูท่ี่ 1 กองพัน

ทหารราบท่ี 2 กรมทหาร

ราบท่ี 29  

 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กค่าย   

สุรสีห์  

220,500.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

7 อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด 

(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี อบต.

ลาดหญ้า  

อุดหนุนตามโครงการอาหาร

กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 

 

1,896,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

 

 



41 
 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 
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  

เพื่อให้ชุมชนได้ระลึกถึงคุณค่า

ของสายน้ า สะทอ้นสภาพชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน  ผ่าน

ประเพณีลอยกระทง อันเป็น

การสง่เสริมและสบืสาน

วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่

สบืไปและส่งเสริมความ

สามัคคีในชุมชน 

400,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา หรือวันส าคัญ

ตา่งๆของราชวงศ์  

เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมพระ

เกียรต ิและส านกึในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 

หัวฯ และราชวงศ์  

150,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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        บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ปริวาสกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ 

-จัดกิจกรรมสง่เสริม

พระพุทธศาสนาปริวาส

กรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ 

 

50,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

            

4  โครงการจัดกิ จกรรม เพื่ อ

ส่ ง เส ริมศิ ลปะ  วัฒ นธรรม 

ประเพณี  แหล่ งการเรียน รู้ 

และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น   

  

จัดกิจกรรม เพื่ อส่ ง เส ริม

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

แหล่งการเรียนรู้ และการ

อนุรักษ ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

100,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

50,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

     -แผนงานการกีฬาและนันทนาการ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. โครงการจัดกิจกรรมกีฬา

นันทการ เพื่อสร้างความรู้รัก

สามั คคี ของประชาชน ใน

ชุมชน 

 

จัดกิจกรรมกีฬานันทการ 

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี

ของประชาชนในชุมชน 

150,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

 

            

2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเล่นกีฬา/การออกก าลัง

กาย และการตรวจสุขภาพ/

สมรรถภาพทางกาย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่น

กีฬา/การออกก าลั งกาย 

แล ะก า รต รวจสุ ข ภ าพ /

สมรรถภาพทางกาย 

50,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจ้าเธอลูกฟา้จุฬาภรณ์

วลัยลักษณ ์

 

-เพื่อให้ประชาชนและสัตว์

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

110,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
กอง

สวัสดิการ

และสังคม 

            

2 สนับสนุนการด าเนนิงานตาม

พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

สนับสนุนการด าเนนิงานตาม

พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบ้่าน 1-7 ในการ

ด าเนนิงานตามโครงการ

พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

 

140,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
กอง

สวัสดิการ

และสังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

จิตอาสาพัฒนาหมูบ้่าน 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของอาสาสมัครประจ า

หมูบ้่าน 

 

 

1,000,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4. โครงการ "จังหวัดสะอาด" 

   

   

เพื่อสง่เสริมให้เกิดความ

สะอาดภายใน อบต.ลาดหญ้า 

300,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 
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  

-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

ผู้สูงอาย ุ

500,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                        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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการปันยิม้สร้างสุข

ผู้สูงอายุตามรอยวถิีแหง่

ความพอเพยีง  

   

  

การสง่เสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ คนชรา 

ให้มีชีวิตท่ีดขีึน้ 

200,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4. โครงการส่งเสริมและ

สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติ คนชรา และ คนพกิาร 

   
   

การส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ คนชรา 

และ คนพกิารให้มีชีวิตท่ีดขีึน้

  

300,000. อบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จัดสรรเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์  จ านวน  10  รายราย

ละ 500 บาท  จ านวน 12 

เดอืน 

72,000.- ในเขตอบต. 

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

2 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 

8,20,000. ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

3 เบีย้ยังชีพคนพกิาร จัดสรรเบ้ียยั งชีพ ให้แก่คน

พิการ  จ านวน  20   ราย  

รายละ 500 บาท  จ านวน 

12 เดอืน 

2,600,000. ในเขตอบต.

ลาดหญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

            

4 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจา้ง

ละ  5  ของคา่จา้งที่องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจะตอ้งจ่าย 

220,000 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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

กรณีท่ีพนักงาน    ลูกจา้ง        

พนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า ถึงแก่ความ

ตายในระหว่างรับราชการ   

120,000- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

            

3 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

(กบท.)  

   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   

374,721.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ 

จัดอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

400,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง  

            

5 โครงการขอรับเงินอุดหนุน

อ าเภอเมอืง (ศูนยป์ฏิบัตกิาร

ร่วมในการชว่ยเหลอื

ประชาชนขององค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุนอ าเภอเมอืง (ศูนย์

ปฏบัิตกิารร่วมในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ

อ าเภอ 

40,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              

6 โครงการการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การ

พัฒนาทอ้งถิ่นและจังหวัด

แบบบูรณาการ 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้

ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

จัดท าแผนชุมชน ท าให้แผน

ชุมชนมปีระสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

100,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานวิเคราะห์

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                         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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จ้างเหมาพนักงานรักษา

ความปลอดภัยดูแลรักษา

ทรัพย์สนิ  ท่ีท าการ อบต.

ลาดหญ้า 

-เพื่อดูแลทรัพย์สนิของ อบต. 

ลาดหญ้าให้ปลอดภัย  

266,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              

8 จ้างเหมาท าความสะอาด 

ท่ีท าการ อบต.ลาดหญ้า  

-เพื่อท าความสะอาดท่ีท าการ 

อบต.ลาดหญ้า ให้สะอาด 

เรียบร้อย สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

216,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              

9 จ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน -เพื่อดูแลรักษาและท าความ

สะอาดสวน ใหส้ะอาด

เรียบร้อย เป็นสถานท่ีพักผ่อน

หยอ่นใจของประชาชนและ

สามารถให้บริการประชาชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

540,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด              
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                         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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

แบบบูรณาการของ อบต.

ลาดหญ้า  

-เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ของ อบต.ลาดหญ้า ท าให้

แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานวิเคราะห์

ฯ) 

            

11 โครงการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนท่ี 

อบต.ลาดหญ้าสามารถ

จัดเก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา 

 

40,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง 

            

12 โครงการปรับปรุงระบบแผน

ท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 

ด า เนิ นก ารตาม โค รงก าร

ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

 

300,000 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส่วนการ

คลัง 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                           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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. ปอ้งกันและลดอุบัตเิหต ุ

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) 

            

                                                                                                                                                                    



57 
 

 

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                      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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

50,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลอืดออก 

-เพื่อป้องกันการระบาดของ

โรคไข้เลอืดออก 

 

600,000.- 

 

อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด 
 พัฒนาชุมชน 

            

7 โครงการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า 

-เพื่อเป็นค่าใช่จา่ยในการ

ด าเนนิงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

50,000.- อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านกัปลัด  
(งานป้องกัน

ฯ) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก

ส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก

ส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)"

ข น า ด  2 6 ,0 0 0  บี ที ยู 

จ า น ว น  2  เ ค ร่ื อ ง 

ร า ค า  เ ค ร่ื อ ง

ละ 36,200 บาท 

จั ด ซื้ อ ต า ม บั ญ ชี ร า ค า

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก

งบประมาณ 2561 

72,400.00 อบต. 

ลาดหญ้า 

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. จัดซือ้โต๊ะท างาน  

   

   

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊

ท างาน (ส านักปลัด) 

(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา

ตามท้องตลาด  เนื่องจากไมม่ี

ตามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านกั

งบประมาณ) 

15,000.00 อบต. 

ลาดหญ้า

 

  

ส านักปลัด  
 

            

3. จัดซือ้เก้าอี้น่ังท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้น่ัง

ท างาน จ านวน 1 ตัว แบบ

หนังพนักพงิ มลี้อเลื่อน ปรับ

ระดับได้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า

67(W) x 53(D)x120(H)

เซนติเมตร (ส านักงานปลัด) 

(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา

ตามท้องตลาด   

7,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซือ้พัดลมไอเย็น

  

  

  

  

  

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม

ไอ เย็น จ านวน 5 เครื่อง 

-มแีผงท าความเย็น3

ด้าน เย็นกว่า3เท่า หนา้

จอแสดงผลแบบ LED มี

ระบบOzone ฆา่เช้ือโรคใน

น้ ามฟีังก์ช่ันการท างานด้วย

ระบบปิด

เปิด อัตโนมัต ควบคุมการ

ท างานด้วยรีโมทคอน

โทล  จัดหาทั่วไปและส ารวจ

ราคาตามท้องตลาด  

250,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 

1 เครื่อง   

   

   

  

 

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 

1 เครื่อง 

21,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

6. เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด 

800 VA   

   

   

    

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน

การจัดหาเคร่ืองส ารอง

ไฟฟา้ ขนาด 800 VA                   

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 15 นาท" 

    

2,500- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบ

ท่ี 2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19นิ้ว)  

   

    

"จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 

2 * (จอภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

19นิ้ว) 

 จัดซือ้ตามบัญชมีาตราฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

 30,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด  

 

            

8. จัดหาเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี  

   

  

"เพื่อจัดหาเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ส ี จัดซือ้ตาม

บัญชมีาตราฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

เครื่อง    

 17,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

  

  

  

  

  

   

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อ

ปรับปรุงท่ีดนิ รวมถึง

รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อ

เตมิหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

ซึ่งท าให้ท่ีดนิ สิ่งก่อสร้าง มี

มูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

ท่ีดนิ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ

ดัดแปลง ตอ่เตมิหรือ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท า

ให้ท่ีดนิ สิ่งกอ่สร้าง มี

มูลค่าเพิ่มขึ้น   

 

2,498,000.00 

อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. จัดซือ้เก้าอี้น่ังท างานแบบ

พนักพิง ล้อเลื่อน มโีชค๊ปรับ

ระดับได้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 

65*71*104 ซม. จ านวน 

5 ตัว   

   

  

"เพื่อจัดซือ้เก้าอี้น่ังท างาน

แบบพนักพิง ล้อเลื่อน มโีช๊

คปรับระดับได้ ขนาดไม่นอ้ย

กว่า 65*71*104 ซม.  

จ านวน 1 ตัวจัดหาทั่วไป

และส ารวจราคาตาม

ท้องตลาด   

17,500.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

11. จัดซือ้ตู้เก็บเอกสารกระจก

บานเลื่อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า

120*45*180 ซม. 

จ านวน 2 ใบ  

   

   

   

"เพื่อจัดซือ้ตู้เก็บเอกสาร

กระจกบานเลื่อน ขนาดไม่

นอ้ยกว่า

120*45*180 ซม. จ านว

น 4 ใบ จัดหาทั่วไปและ

ส ารวจราคาตาม

ท้องตลาด    

  

 22,500.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซือ้โต๊ะท างาน โครงสร้าง

เป็นเหล็กเคลือบพวีซีี กันน้ า 

พร้อมกระจก ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 154*78*75 ซม.  

5ตัว   

   

  

"เพื่อจัดซือ้โต๊ะท างาน  

โครงสร้างเป็นเหล็ก

เคลือบพวีซีี กันน้ า พร้อม

กระจก ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 154*78*75 ซม.  

1 ตัว)จัดหาทั่วไป  และ

ส ารวจราคาตาม

ท้องตลาด 

  

37,500.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

13. ค่าจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ๊ค 

   

   

   

   

"จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ๊ค 

จัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑข์อง

ส านักงบประมาณ 

  

 21,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. จัดซือ้เครื่องพิมพ ์

multifuncton ชนิดเลเซอร์ 

LED สีภาพ  

   

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องพิมพ ์Multifunction ช

นดิเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ส ี จ านวน 1  

เครื่องจัดหาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

 

17,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

15. จัดซือ้เครื่องพิมพ ์ชนดิ

เลเซอร์ LED ขาวดด า 

network แบบท่ี 1  

   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ขาวด าชนิด 

Network แบบท่ี 1 (27 

หนา้/นาที) จ านวน 2 เครื่อง 

  

 15,800.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          ผด.2 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

             6.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 -แผนงานบรหิารทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซือ้เครื่องส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA  

  

  

  

  

  

   

" "เพื่อจัดซือ้เครื่องส ารอง

ไฟฟา้ ขนาด 800 VA  

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts)

 สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 15 นาที   

 5,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง 

 

            

17. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผลแบบท่ี 2 * 

(จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 

19นิ้ว)  

  

  

  

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

เครื่อง  

 60,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. จัดซือ้ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 

   

   

   

   

จัดซือ้ตู้เหล็ก

แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้  

ลักษณะตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์

  

 11,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

การศึกษา 

            

19. จัดซือ้คอมพวิเตอร์ ALL IN 

ONE ส าหรับส านักงาน 

   

   

   

   

   

    

จัดซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงาน

ส านักงาน  จ านวน 3  

เครื่องบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑข์อง

ส านักงบประมาณ   

 51,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กวัดเย็นสนทิธรรมาราม 

 50,000- อบต.ลาด

หญ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

                                                                      แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                                                          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. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ช้ัน 

   

   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็ก 

4 ชัน้ จ านวน 2 ตู ้ 

ซื้อตามราคาท้องตลาด

เนื่องจากไมม่ใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์

 

75,000.00 

อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

            

22 จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ้ค   

   

   

   

   

   

   

จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์

โนต๊บุ้คจัดซือ้ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑข์อง

ส านักงบประมาณ  

 21,000.00 อบต.ลาด

หญ้า 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

***** 

  

        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  2562  มีผลบังคับใช้   จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562  

ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ทั้งนี ้ ตั้งแต ่ วันที่           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 

  ประกาศ    ณ  วันที่          เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

  

 

 
 

          (นายชูชาติ  เสือส่าน) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   

 

 

  

 


