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  คำนำ 
 

         แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เป็นแผน 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งที่เป็นโครงการ แผนงาน กิจกรรม
และครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงดำเนินการเอง  และจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
เข้ามาดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ในการควบคุมและดำเนินงานในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
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ส่วนที ่ 1 

1.1 บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขึ้น โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือนำ 
มาจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แผนงาน   ประกอบด้วย 

๑.  แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.  แผนงานการพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
แผนงาน   ประกอบด้วย 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสุข 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๘. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แผนงาน  ประกอบด้วย 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม        
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน  ประกอบด้วย 
๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร      
   ของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 วตัถปุระสงค์ของแผนการดำเนนิงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น 
 2. เป็นการประสานแผนงานกิจรรม  โครงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3  ขัน้ตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 26  มีข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่จะดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนข์องแผนการดำเนนิงาน 
 1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 2. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 3. เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 4. เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 5. เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
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  คำนำ 
 

         แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เป็นแผน 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งที่เป็นโครงการ แผนงาน กิจกรรม
และครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงดำเนินการเอง  และจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
เข้ามาดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ในการควบคุมและดำเนินงานในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
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ส่วนที ่ 1 

1.1 บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขึ้น โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือนำ 
มาจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
แผนงาน   ประกอบด้วย 
๑.  แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.  แผนงานการพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
แผนงาน   ประกอบด้วย 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานสาธารณสุข 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๘. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร      
   ของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓. แผนงานการศึกษา 
๔. แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 วตัถปุระสงค์ของแผนการดำเนนิงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น 
 2. เป็นการประสานแผนงานกิจรรม  โครงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3  ขัน้ตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 26  มีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่จะดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนข์องแผนการดำเนนิงาน 
 1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 2. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 3. เพื่อแสดงถงึความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 4. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 5. เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
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สว่นที ่ 2 
2.1 บญัชสีรปุจำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

 

ยทุธศาสตร ์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนนิการ 

คดิเปน็รอ้ยละ 
ของโครงการทัง้หมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คดิเปน็รอ้ยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
9 

 
11.25 

 
4,845,000 

 
21.01 

 
กองช่าง 

รวม 9 11.25 4,815,000 21.01  
2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรยีนรูแ้บบองคร์วม 
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๒.2  แผนงานการศึกษา 
๒.3  แผนงานสาธารณสุข 
๒.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.7  แผนงานงบกลาง 
 

 
1 
9 
9 
2 
3 
5 
4 

 
1.25 

11.25 
11.25 
2.50 
3.75 
6.25 
5.00 

 
40,000 

2,837,540 
1,097,600 
110,000 
55,000 

388,000 
11,182,000 

 
0.17 

12.38 
4.79 
0.48 
0.24 
1.69 

48.80 

 
สำนักปลดัอบต. 
กองการศึกษา 

สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
กองการศึกษา 

สำนักปลดัอบต. 
 

รวม 33 41.25 15,710,140 68.56  
๓.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนสูร่ะดบัฐานราก 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
2 
1 
2 

 
2.50 
1.25 
2.50 

 
115,000 
286,000 
40,000 

 

 
0.50 
1.25 
0.17 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 5 6.25 441,000 1.92  

แบบ ผด. 0๑ 
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ยทุธศาสตร ์/แนวทาง จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนนิการ 

คดิเปน็รอ้ยละ 
ของโครงการทัง้หมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอ้ยละ 
ของงบประมาณ 

หนว่ยงาน
ดำเนนิการ 

๔.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

1 
4 
2 

 
 

1.25 
5.00 
2.50 

 
 

15,000 
60,000 
20,000 

 
 

0.07 
2.62 
0.09 

 
 

สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 7 8.75 635,000 2.77  

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ์และสง่เสรมิประเพณ ีวฒันธรรม  และภมูปิญัญา
ท้องถิน่ 
๕.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

11 

 
 

13.75 

 
 

670,000 

 
 

2.92 

 
 

กองการศึกษา 

รวม 11 13.75 670,000 2.92  
๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอยูด่มีสีขุของทอ้งถิน่ 
๖.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๖.๒  แผนงานการเกษตร  
 

 
3 
1 

 
3.75 
1.25 

 
100,000 
10,000 

 
0.44 
0.04 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 4 5.00 110,000 0.48  

7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบคุลากรของทอ้งถิน่ 
7.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
9 
2 

 
11.25 
2.50 

 
512,000 
20,000 

 
2.23 
0.09 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 11 13.75 532,000 2.32  

รวมทั้งสิ้น 80 100.00 22,913,140 100.00  
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2.2 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนรุักษ ์
    ๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวิทยา ขาวเรือง- 
นายชม ศรีพล หมู่ที่ 6 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบ้านนายวิทยา ขาวเรือง-   
นายชม ศรีพล หมู่ที่ 6  กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ 

344,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอับดุล อาบูบา
เกอร์ หมู่ที่ 3 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบ้านนายอับดุล อาบูบาเกอร์ 
หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร) พร้อมป้ายชื่อโครงการ 

450,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายสนามกีฬาตำบล
ควนปริง-สวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง        
ระยะ  ที่ 2 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายสายสนามกีฬาตำบลควนปริง-
สวนสุขภาพตำบลควนปริง        
ระยะที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4-6 เมตร 
ยาว  92 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายช่ือโครงการ 

418,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ 
    ๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมตำบลควน
ปริง 

- ก่อสร้างลานวัฒนธรรมตำบล  
ควนปริง พร้อมป้ายช่ือโครงการ 

329,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
 

            

5 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ขนาด 20 คิว 
(พร้อมรื้อถอนวัสดุ
ก่อสร้างเก่า) หมู่ที่ 3 

- ก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 20 
คิว (พร้อมรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง
เก่า) หมู่ที่ 3 

691,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

6 โครงการจดัทำป้าย
สถานท่ีสำคญัแลป้ายชื่อ
ถนนซอยภายในหมู่บ้าน 
พร้อมป้ายช่ือโครงการ 

- จัดทำปา้ยสถานท่ีสำคัญและป้าย
ช่ือถนนซอยภายในหมู่บ้าน พร้อม
ป้ายช่ือโครงการ 

500,000 
 

ภายใน
ตำบล    

ควนปริง 
 

กองช่าง 
 

            

7 โครงการต่อเติม
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล     
ควนปริง 

- ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 24 เมตร พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ 

1,423,000 ทีทำการ
อบต.ควนปริง

หมู่ที ่6 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ 
    ๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายอี สังวาล-
รัตน์ หมู่ที่ 9 

- บุกเบิกถนนสายบ้านนายอี 
สังวาลรตัน์ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 0.40 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร) 

242,000 
 

หมู่ที่ 9 
 

กองช่าง 
 

            

9 
 

โครงการปรับปรุง/     
ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ
ตำบลควนปริง 
 

- ก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเตมิศูนยฝ์ึก
อาชีพตำบลควนปริง พร้อมป้าย
ช่ือโครงการ 

418,000 
 

ทีทำการ
อบต.ควนปริง

หมู่ที่ 6 

กองช่าง 
 

            

รวม 9   โครงการ  4,815,000               

แบบ ผด. 02 



 

16 

 
 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
    2.๑  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบล 

- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 
 

40,000 - จัดจุดบริการ 
รณรงค์ ป้องกัน 
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในช่วง 
เทศกาล 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

            

รวม 1 โครงการ  40,000               

แบบ ผด. 02 



 

17 

 
 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
    2.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุท่ียากไร ้

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเข้าถึง
สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 
-กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
-การสงเคราะห์และช่วยเหลือ ฯลฯ 

10,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นที่ๆ เหมาะ 
สมในชุมชน 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

2 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุตำบล   
ควนปริง 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ ด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต การสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ   
การฝึกอาชีพ ฯลฯ 
-การศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี/การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

100,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นที่อ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

รวม 2 โครงการ  110,000               

แบบ ผด. 02 



 

18 

 
 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
        2.3  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความเกี่ยวกับรู้
สิทธิสตรีและการพัฒนาตนเอง 
- การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ ฯลฯ 

10,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบล 
ควนปริง 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิสัมพันธภาพ
ครอบครัว การสร้างครอบครัวอบอุ่น
ไร้ความรุนแรง ฯลฯ 

30,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

3 โครงการประชารัฐ
ร่วมใจป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพตดิ 

15,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 3  โครงการ  55,000               

แบบ ผด. 02 



 

19 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 
 

 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

๑. ให้ความรู้ประชาชนและแกนนำ
ภาคประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๒. สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
3. ดำเนินการควบคุมประชากรสนุัข
และแมว 

15,000 ชุมชนในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดัอบต.
(งานสาธารณสุข) 

            

๒ 
 
 

 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชนิธานของ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

๑. สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขต
พื้นที่ตำบลควนปริง  
๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
3. ให้บริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สตัว์ในเขตพื้นท่ีตำบล
ควนปริง 

57,6๐๐ ชุมชนในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
(งานสาธารณสุข) 

            

๓ 
 

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนในเขตตำบลควนปริงและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

๗๘๐,๐๐๐  อบต.ควนปริง สำนปัลดั อบต. 
(งานสาธารณสุข) 

            

แบบ ผด. 02 



 

20 

 
 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณแก่
คณะกรรมการหมู่บา้นท้ัง ๙ 
หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับ
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

๑๘๐,๐๐๐ ชุมชนในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

            

๕ โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ตดิต่อ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ ตำบลควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

๖ โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์
 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
เรื่องการป้องกันโรคเอดส์แกเ่ยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลควน
ปริง 

5,๐๐๐ ตำบลควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

แบบ ผด. 02 



 

21 

 
 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุและ
คนพิการ 

ให้บริการตรวจสุขภาพ จัดกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ และสนบัสนุน
การดูแลสุขภาพระดบัพ้ืนฐานที่
จำเป็นแก่ผูสู้งอายุและคนพิการทีม่ี
สภาวะเสี่ยง 

3๐,๐๐๐ ตำบลควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

8 โครงการพัฒนา
คุณภาพการควบคุม
การจำหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ 

อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ
ควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

9 โครงการ ลด ละ เลิก 
ใช้ภาชนะโฟม 
พลาสติกบรรจอุาหาร 
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้        
ผู้ประกอบอาหารและ ผู้บริโภค 
ตระหนักถึงอันตรายและลด ละ เลิก 
การใช้ โฟม พลาสติกบรรจุอาหาร 

1๐,๐๐๐ ตำบลควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

รวม 9  โครงการ  1,097,600               

แบบ ผด. 02 



 

22 

 
  บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.5 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่นที่จัดขึ้น 

50,000 หน่วยงานหรือ
ท้องถิ่นอื่น 

กองการศึกษา             

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ 

๒00,000 -สนามกีฬา
โรงเรียน 

-สนามกีฬา
อบต. 

กองการศึกษา             

3. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตำบลควนปริง 

จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร,ชุมชน
หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต.ควนปริง 

100,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

๔. โครงการส่งทมีนักกีฬา
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

ส่งทีมนักกีฬาผูสู้งอายุเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่น
ที่จัด 

23,000 ตามที่
หน่วยงานผู้จัด

กำหนด 

กองการศึกษา             

๕. โครงการแข่งขันกีฬา
สานสมัพันธ์ศพด. 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กภายใน
ศพด.อบต.ควนปริง 

1๕,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

รวม 5  โครงการ  388,000               

แบบ ผด. 02 



 

23 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกโ่รงเรยีน
บ้านนาป้อ, โรงเรยีนบ้านควนปริง
และศพด.อบต.ควนปริง 

7๓๔,๔๙0 โรงเรียนบ้าน
ควนปริง,

โรงเรียนบ้าน
นาป้อ, ศพด.
อบต.ควนปริง 

กองการศึกษา             
 
 

2. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั
ให้แก่โรงเรียนบา้นควนปริงและ
โรงเรียนบ้านนาป้อ 

1,236,000 โรงเรียนบ้าน
ควนปริง,

โรงเรียนบ้าน
นาป้อ 

กองการศึกษา             
 
 

๓. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.
อบต. ควนปริง)  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า โด ย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย 
(๑) เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.ควน
ปริง คนละ ๒๐ บาท/วัน จำนวน 
๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๔๐๑,๘๐๐ บาท 
 (๒) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็กใน
ศพด.อบต.ควนปริง จำนวน ๘๔ คน 
(๑ ,๗๐๐  บาท/คน/ปี ) เป็ น เงิน 
๑๓๙,๔๐๐ บาท 

592,050 ศพด.อบต 
.ควนปริง 

กองการศึกษา             

แบบ ผด. 02 



 

24 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและส่งเสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.
อบต.ควนปริง) ต่อ 

(๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการดังนี้ 
-ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ 
บาท/ปี จำนวน ๔๕ คน เป็นเงิน 
๙,๐๐๐ บาท  
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 
๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๔๕ คน เป็น
เงิน ๙,๐๐๐ บาท 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 
๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๔๕ คน เป็น
เงิน ๑๓,๕๐๐ บาท  
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคน
ละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๔๕ คน 
เป็นเงิน ๑๙,๓๕๐ บาท 

 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

4. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

ส่งนักเรียนศพด.อบต.ควนปริงเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000 อปท.ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็น

เจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน 

กองการศึกษา             



 

25 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการจดั
นิทรรศการศึกษา 

จัดแสดงผลงานทางวิชาการบุคคล
กรทางการศึกษา ครูและนักเรียน  

20,000 ศพด.อบต.   
ควนปริง 

ศพด.อบต.   
ควนปริง 

            

6. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงาน
วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ  ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 

180,000 ที่ทำการของ
แต่ละ

หมู่บ้าน 

กองการศึกษา 
หมู่บ้านทั้ง 

9 แห่ง 

            

7. โครงการส่งเสริมทักษะ
ดนตรีและนาฎศิลป์
เด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี
นาฏศิลป์,ด้านทักษะการทรงตัว,การ
เล่นฮูล่าฮูบ,ฯลฯ 

๑๕,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

ศพด.อบต. 
ควนปริง 

            

8. โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ นักเรยีน ครู 
บุคลากรที่เกีย่วข้องและผูป้กครอง
นักเรียนศพด.อบต.ควนปริง 

10,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา 
ศพด.อบต. 
ควนปริง 

            

9. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลควนปริง 

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชนตำบลควนปรงิ 

20,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

รวม 9  โครงการ  2,837,540               



 

26 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสรมิการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
 2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายใุห้มีชีวิตที่ดีขึน้   

9,200,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

2 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกค่นพิการ   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแก่ 
คนพิการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น   

1,800,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

3 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกผู่้ป่วยเอดส์   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแกผู่้ปว่ย
เอดส์ให้มีชีวิตทีด่ีขึ้น   

12,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

4 โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง 

170,000 อบต. 
ควนปริง 

 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

รวม 4  โครงการ  11,182,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนสูร่ะดบัฐานราก 
 3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมสี่วน
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บา้นและตำบล 

15,000 
ตำบล 

ควนปริง 

สำนักปลดั 
(งานนโยบาย
และแผน)) 

            

2. 

โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี
และพระบรมวงศ์ศานุ
วงศ์ 

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาสต่างๆฯลฯ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆฯลฯ 

100,000 
ตำบล 

ควนปริง 
สำนักปลดั  

            

รวม 2   โครงการ  115,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนสูร่ะดบัฐานราก 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

อบรมจิตอาสาภยัพิบัติของอบต. 
จำนวน ๕๐ คน 

286,000 
ตำบล 

ควนปริง 

สำนักปลดั 
(งานป้องกัน

และบรรเทาฯ) 

            

รวม  1  โครงการ  286,000               



 

29 

 
 

บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนสูร่ะดบัฐานราก 
 3.3 แผนงานความเขม้แขง็ของชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
โครงการจติอาสา
พัฒนา “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” 

จัดกิจกรรมการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 
จนกว่าประชาชนจะมีความสุข ฯลฯ 

30,000 อบต.ควนปริง 
สำนักปลดั 

(งานป้องกัน
และบรรเทาฯ) 

            

2. 
โครงการจติอาสาภัย
พิบัติตำบลควนปริง 

กิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ของอบต.ควนปริง 

10,000 อบต.ควนปริง 
สำนักปลดั 

(งานป้องกัน
และบรรเทาฯ) 

            

รวม 2  โครงการ  40,000               



 

30 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนรุกัษ์พลงังานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 4.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

-จัดประชุม/เวทีประชาคมสร้างการ
มีส่วนร่วมและสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ 
-จัดทำโรงเรือนและขยายพันธ์ุพืช 
ฯลฯ 

15,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นที่หมู่ท่ี 1-9 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

รวม   1  โครงการ  15,000               



 

31 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนรุกัษ์พลงังานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 4.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

โครงการถนนมิ่งเมือง  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุ งถนนถนนมิ่ งเมื องให้ มี      
ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 
และสะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน/ 
เอกลักษณ์ของชุมชน 

50,000 ถนนสาย 
มิ่งเมือง 

สำนกัปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

2 
 
 

 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

บริหารจดัการศูนย์บริการจัดการ
ขยะองค์การบริหารส่วนตำบล 
ควนปริง  

๕๐๐,๐๐๐   ศูนย์บริการ 
  จัดการขยะ 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

3 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจดัการ
ขยะ 

สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารขยะหรือวิสาหกจิชุมชน
เกี่ยวกับการจดัการขยะ 

4๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนกัปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

4 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์      
การคัดแยกขยะ     
มูลฝอย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์
เผยแพรค่วามรูผ้่านสื่อต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น  ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

10,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

รวม 4  โครงการ  600,000               



 

32 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนรุกัษ์พลงังานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1๐,๐๐๐ ชุมชนในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

            

2 โครงการคลอง 
ควนปริงสวยน้ำใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์
การอนุรักษ์ดูแลรักษาคูคลอง  ทำ
ความสะอาดคลอง ปรับปรุงภูมิทศัน์
และปลูกต้นไม้ริมคลอง 

1๐,๐๐๐ คลองควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

รวม 2  โครงการ  20,000               



 

33 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิประเพณ ีวฒันธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการเขา้วัดปฏิบัติ
ธรรมพัฒนาชุมชน “วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข” 

จัดกิจกรรมนำประชาชนในพื้นที่เขา้
วัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา 
และร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบล
ควนปริง 

๑0,000 วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

กองการศึกษา             

2. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา แห่เทียน
พรรษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ือง
ในวันเข้าพรรษา 

15,000 อบต.ควนปริง 
วัดในพื้นที ่

กองการศึกษา             

3. โครงการ 
จัดงานเมาลิด 

จัดงานเมาลิดประจำปีในตำบล 
ควนปริง 

120,000 มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

กองการศึกษา             

4. โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน 

จัดทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัล
กุรอาน การตอบปัญหาทางวิชาการ
ตามหลักศาสนาอิสลาม และการอา่น
อักษรภาษาอาหรับ 

๒0,000 มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

กองการศึกษา             

5. โครงการจัดประเพณี
ลอยกระทง 

จัดงานประเพณีลอยกระทง การ
ประกวดกระทง ประกวดหนูน้อย 
นพมาศ 

100,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

6. โครงการจัดประเพณี
สงกรานต ์

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมสรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพร
ผู้สูงอาย ุ

80,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

7. โครงการสนับสนุนการ
อบรมจริยธรรมศาสนา
พุทธ 

สนับสนุนงบประมาณให้วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริงดำเนินกิจกรรมอบรม
เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน 

30,000 วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

กองการศึกษา             



 

34 

 
บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิประเพณ ีวฒันธรรม  และภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการสนับสนุนจดั
ประเพณีชักพระ 

สนับสนุนงบประมาณให้วัดในพ้ืนที่
ตำบลควนปริงจัดทำเรือพระเพื่อรว่ม
สืบสานประเพณีชักพระ 

100,000 วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

กองการศึกษา             

9. โครงการสนับสนุน
ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
ประจำมสัยดิ 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เยาชนมุสลิมตามหลักการศาสนา
อิสลาม จำนวน 5 ศูนย ์

120,000 ศูนย์ฝึกอบรม
ประจำมสัยดิ
ทั้ง 5 มัสยิด
ในตำบลควน

ปริง 

กองการศึกษา             

10. โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

สนับสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมละศลีอด ท้ัง 5 มสัยิด 

25,000 มัสยดิในตำบล
ควนปริง ท้ัง 

5 มัสยิด 

กองการศึกษา             

11. โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฮารีรายอ 

สนับสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมเนื่องในวันอารีรายอ ทั้ง 5 
มัสยดิ 

50,000 มัสยดิในตำบล
ควนปริง ท้ัง 

5 มัสยิด 

กองการศึกษา             

รวม 11  โครงการ  670,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยูด่ีมสีขุของทอ้งถิน่ 
 6.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง “ควนปริง
ตำบลแห่งความสุข” 

-อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนและ
ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง ฯลฯ 
-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได ้

70,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชนกลุ่มตา่งๆ  

15,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

-จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพและส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชนฯลฯ 

15,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

รวม 3  โครงการ  100,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยูด่ีมสีขุของทอ้งถิน่ 
 6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำ
ตำบล 

-จัดประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 
-จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมลูด้าน
การเกษตร 
-ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ จดัทำป้าย 
ไวนิลแสดงข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

10,000 -อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

รวม 1  โครงการ  10,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรของทอ้งถิน่ 
 7.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
โครงการจดัเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัเก็บภาษี
ลพรายได้เคลื่อนที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ฯลฯ 

2,000 อบต.ควนปริง กองคลัง 

            

2 
โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกบั
การดำเนินโครงการฯลฯ 

20,000 อบต.ควนปริง กองคลัง 
            

3. 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความร็เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินโครงการฯลฯ 

10,000 อบต.ควนปริง กองคลัง 
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรของทอ้งถิน่ 
 7.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
ฯลฯ 

10,000 อบต.ควนปริง กองคลัง 

            

5 

โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดอบรมให้ความรูด้้านกฎหมายแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ตำบล 
ผู้เข้าอบรม 50 คน 

10,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั 

            

6. 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

พัฒนาและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ประชาชนท่ัวไปฯลฯ 

10,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั 

            

7. 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ 400,000 

ตำบลควนปริง 
(หมู่ที่ 1-9) 

สำนักปลดั             
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรของทอ้งถิน่ 
 7.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสำรวจ
ข้อมูลเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

จ้างสถาบันท่ีเป็นกลางทำการสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั 

            

9. 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงาน
ส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างฯลฯ 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ 

20,000 อบต.ควนปริง 

 
 

สำนักปลดั 

            

รวม  9  โครงการ  512,000               
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บัญชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรของทอ้งถิน่ 
 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทของอปพร. 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

10,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นที่หมู่ท่ี 1-9 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

            

2 โครงการฝึกอบรมและ
จัดทำแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู ้
และจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย   

10,000 -อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

            

รวม 2  โครงการ  20,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1.ประเภทครภุณัฑ์สำนักงาน 
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  

 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เก้าอี้ทำงาน จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว 
- มีพนักพิงหลัง 
- ล้อเลื่อนได้  
- มีที่พักแขนท้ังสองข้าง 

2,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

2 ตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู ้
- มีมือจับชนิดปิด 
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  

16,500 อบต.ควนปริง กองคลัง             

3 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนจำนวน 
2 ตู ้
- เป็นตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 

9,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

4 โต๊ะทำงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 1 ตัว 
- โต๊ะไม ้
- มีลิ้นชักใส่เอกสารอย่างน้อย       
2 ลิ้นชัก  

5,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

5 โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชาแบบไม้ จำนวน 1 
ชุด 

7,500 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 5  40,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1.ประเภทครภุณัฑส์ำนักงาน 
 1.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เครื่องปรับอากาศ -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
(ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
สำนักงบประมาณ ประจำปี 2562) 

84,600 อบต.ควนปริง 
(รร.ผูสู้งอายุ) 

สำนักปลดั             

รวม 1  84,600               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

1.ประเภทครภุณัฑส์ำนักงาน 
 1.3 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ฉากก้ันห้อง จัดซื้อฉากกั้นห้องพร้อมตดิตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

2๖,๘00 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

2 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนังพร้อมค่าตดิตั้ง จำนวน ๒ 
เครื่อง 

๕๖,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

3 ช้ันวางสื่อ จัดซื้อช้ันวางสื่อฯ ๓ ขนาด จำนวน 
๖ ชุด 

4,300 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

4 ช้ันวางหนังสือ จัดซื้อช้ันวางหนังสือ จำนวน ๒ ชุด  2,500 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

5 ช้ันเหล็กฉาก จัดซื้อช้ันเหล็กฉาก จำนวน ๒ ชุด ๑๑,๒๐๐ ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

รวม 5  100,800               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

2.ประเภทครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ 
 2.1 แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน  
๑ เครื่อง 

๓,๐๐๐ ศพด.อบต.ค
วนปริง 

กองการศึกษา             

2 โคมไฟเมทัลฮาไลน ์ จัดซื้อโคมไฟเมทลัฮาไลน์ จำนวน 
 ๑ ชุด 

๒,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

รวม 2  5,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ได้ดำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

3.ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 
 3.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก
สำหรับประมวลงาน จำนวน          
1 เครื่อง  

22,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

2 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก
สำหรับประมวลงาน จำนวน          
1 เครื่อง  

22,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

3 เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink tank 
Priter) จำนวน 1 เครื่อง  

4,300 อบต.ควนปริง กองคลัง             

4 สแกนเนอร ์ เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1  
เกณฑร์าคากลาง พฤษภาคม 2563  

17,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

รวม  4  65,300               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   
3.ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 
 3.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนค้บุ๊ค
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 
 1 เครื่อง  

16,000 
ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา 
            

2 
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 อบต.ควนปริง  กองการศึกษา 
            

รวม 2  20,300               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
 4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

ชุดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 
1 HP จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
1. ใบพัดปั๊มบาดาล 1 HP 
 จำนวน  4 ตัว  
2. มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1 HP   
จำนวน  4 ตัว   
3. บล็อกสตาร์ท    1 HP  
จำนวน 4 ตัว 
 

86,000 
 

- กองช่าง 
 

            

2 

ชุดปั๊มบาดาล  
ขนาด 1.5  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 
1.5 HP จำนวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย 
1. ใบพัดปั๊มบาดาล 1.5 HP 
จำนวน  4 ตัว 
2. มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1.5 HP   
จำนวน  4 ตัว 
3. บล็อกสตาร์ท 1.5  HP 
 จำนวน 4 ตัว 
 

112,000 - กองช่าง             



 

48 

 
บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
 4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ ์
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

ชุดปั๊มบาดาล  
ขนาด  2  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 
2 HP จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
1. ใบพัดปั๊มบาดาล  2 HP 
 จำนวน  3 ตัว 
2. มอเตอร์ปั๊มบาดาล  2 HP  
จำนวน  3  ตัว 
3. บล็อกสตาร์ท 2 HP  
จำนวน  3  ตัว 
 

106,500 
 

- กองช่าง 
 

            

4 ชุดปั๊มบาดาล  
ขนาด  3  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มบาดาล  
3  HP จำนวน  1  ชุด 
ประกอบด้วย 
1. ใบพัดปั๊มบาดาล  3 HP  
จำนวน  1  ตัว 
2. มอเตอร์ปั๊มบาดาล  3  HP   
จำนวน  1  ตัว 
3. บล็อกสตาร์ท  3  HP  
จำนวน  1  ตัว 
 

50,000 - กองช่าง             
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
 4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ปั๊มบาดาล 1 HP จำนวน  2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ ์
 

24,000 
 

- กองช่าง 
 

            

6 ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1.5  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ปั๊มบาดาล 1.5 HP จำนวน 2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

26,000 - กองช่าง             

7 ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  2  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ปั๊มบาดาล 2  HP จำนวน 2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

32,000 - กองช่าง             

รวม 7  436,500               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

4.ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
 4.3 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จำนวน 1 เครื่อง  

59,000 
 

- สำนักปลดั    
(งานสาธารณสุข) 

 

            

รวม 1  59,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

5.ประเภทครภุณัฑ์สำรวจ 
 5.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ล้อวัดระยะทาง -  เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ  1 สำนักงบประมาณ  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. เป็นเครื่องวัดระยะชนิด 
เดินตามทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบ
แสดงระยะทางการวัด 
2. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของล้อ 300 
มิลลิเมตร 
3. โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บ
ได้ 
4. มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการทำงาน 
5. มีปุ่ม Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ท่ี
แป้นควบคุม 
6. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้  
9,999.99  เมตร 
7. มีขาต้ังยันพื้นขณะหยุดน่ิง 

12,000 - กองช่าง             

รวม 1  12,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

6.ประเภทครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
 6.1  แผนงานบรหิารทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
เครื่องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวระบบ
ดิจิตอล 

เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
ระบบดิจติอล จำนวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติดังนี้  
1. เป็นกล้องคอมแพค 
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า       
16 ล้านพิกเซล 
3.มีระบบแฟลชในตัว 
4.สามารถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวได ้
5.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้สะดวก 
6.สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยัง
คอมพิวเตอรไ์ด ้
7.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

45,000 
อบต. 

ควนปริง 
สำนักปลดั 

            

รวม 1  45,000               
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บัญชจีำนวนครภุัณฑส์ำหรบัทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง   

7.ประเภทครภุณัฑ์กีฬา 
 7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนนิการ 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เสาประตโูกว์ฟุตซอต   จัดซื้อโกว์ฟุตซอล จำนวน 1 คู ่ 7,500 
ลานกีฬาวัด
ควนปริงวนา

ราม 
กองการศึกษา 

            

รวม 1  7,500               


