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  คำนำ 
 

         แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เป็นแผน 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งที่เป็นโครงการ แผนงาน กิจกรรม
และครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงดำเนินการเอง และจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
เข้ามาดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมและดำเนินงานในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อไป 
 

                                                        
                                                                                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
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ส่วนที่  1 
1.1 บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ “กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ขึ้น โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือนำ 
มาจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แผนงาน   ประกอบด้วย 
                               1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
แผนงาน   ประกอบด้วย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒.  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนงาน  ประกอบด้วย 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม            
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน  ประกอบด้วย 
๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบดว้ย 

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร      
             ของท้องถิ่น 
แผนงาน  ประกอบด้วย 

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

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริ งทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น 
 2. เป็นการประสานแผนงานกิจรรม  โครงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 26  มีข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่จะดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
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 2. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 3. เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 4. เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 5. เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
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ส่วนที่  2 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

 

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
13 
4 

 
17.81 
5.48 

 

 
3,478,000 
1,100,000 

 
15.88 
5.02 

 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 17 23.29 4,578,000 20.90  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๒.2  แผนงานการศึกษา 
๒.3  แผนงานสาธารณสุข 
๒.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.7  แผนงานงบกลาง 

 
1 
9 
4 
2 
3 
5 
5 

 
1.37 

12.33 
5.48 
2.74 
4.11 
6.85 
6.85 

 
60,000 

2,829,117 
1,177,600 
120,000 
50,000 

145,000 
11,456,000 

 
0.27 

12.92 
5.38 
0.55 
0.23 
0.66 

52.31 

 
สำนกัปลดัอบต. 
กองการศึกษา 

สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 
กองการศึกษา 

สำนักปลดัอบต. 

รวม 29 39.73 15,837,717 72.32  
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
1 
1 

 
1.37 
1.37 

 
15,000 
10,000 

 
0.07 
0.04 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 2 2.74 25,000 0.11  

แบบ ผด. 0๑ 
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ยุทธศาสตร์ /แนวทาง จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2  แผนงานการเกษตร 
 

 
 

2 
3 

 
 

2.74 
4.11 

 

 
 

270,000 
35,000 

 
 

1.23 
0.16 

 
 

สำนกัปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 

รวม 5 6.85 305,000 1.39  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๕.๑  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

9 

 
 

12.33 

 
 

545,000 

 
 

2.49 

 
 

กองการศึกษา 

รวม 9 12.33 545,000 2.49  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
๖.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๖.๒  แผนงานการเกษตร  
 

 
3 
1 

 
4.11 
1.37 

 
90,000 
10,000 

 
0.41 
0.04 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 4 5.48 100,000 0.45  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
4 
3 

 
5.48 
4.11 

 
435,000 
75,000 

 
1.99 
0.34 

 
สำนักปลดัอบต. 
สำนักปลดัอบต. 

 
รวม 7 9.59 510,000 2.33  

รวมท้ังสิ้น 73 100 21,900,717 100  
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2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายโคกสะท้อน ซอย 1 
หมู่ที่ 2 

- ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายโคกสะท้อน ซอย 1 หมู่ที่ 2 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง 

413,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 

            

2 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านบังฝา -        
นายระดม กะเดช 
(ระยะที่ 2)  หมู่ที่ 3 

- ปรับปรุงถนนสายบ้านบังฝา -     
นายระดม กะเดช (ระยะที่ 2)  
หมู่ที่ 3 โดยถมหินคลุกเกลีย่เรยีบ 
กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 345 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,552.50 ตารางเมตร) พร้อม
ป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.ควนปริง  
 

180,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคูก่ารท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุงถนน
สายมสัยิดเก่า  หมู่ที่ 3 

- ปรับปรุงถนนสายมสัยดิเก่า        
หมู่ที่ 3  โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ  
   1.กว้าง 3  เมตร  ยาว 20  

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
   2.กว้าง 4  เมตร  ยาว 50  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
รวมระยะทาง 70 เมตร (หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 260 ตาราง
เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง  

30,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

4 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายปรีชา  ชิตจันทร์  
หมู่ที่ 3 

- บุกเบิกถนนสายบ้านนายปรีชา  
ชิตจันทร์  หมู่ที่ 3  โดยถมหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง  3 เมตร       
ยาว  90 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 
270 ตารางเมตร) 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง  
 

41,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านนายสุชาติ     
หมู่ที่ 4 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 4  กว้าง 
4 เมตร  ยาว 79  เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรือมีพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 
316 ตารางเมตร) พร้อมป้ายชือ่
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง 

242,000 หมู่ที่ 4 
 

กองชา่ง 
 

            

6 
 

โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านเปรม ทองฤทธิ์  
หมู่ที่ 4 

- ปรับปรุงถนนสายบ้านเปรม    
ทองฤทธิ์  หมู่ที่ 4 โดยถมหินคลุก
เกลี่ยเรียบ กว้าง  3  เมตร ยาว 
168 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร     
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 504 
ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง 

80,000 หมู่ที่ 4 
 

กองชา่ง 
 

            

7 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้าน น.ส.มณี  อรรถ
สงเคราะห์ หมู่ที่ 6 

- ปรับปรุงถนนสายบ้าน น.ส.มณี  
อรรถสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 โดยถมหิน
คลุกเกลี่ยเรียบ กวา้ง  4  เมตร 
ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
1,120 ตารางเมตร) พร้อมปา้ยชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง  

264,000 หมู่ที่ 6 
 

กองชา่ง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายคล่อง 
โปหลง หมู่ที่ 9 

- บุกเบิกถนนสายบ้านนายคล่อง 
โปหลง หมู่ที ่9 โดยถมหินผเุกลี่ย
เรียบ   กว้าง  3  เมตร ยาว  
135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
405 ตารางเมตร)  พร้อมปา้ยชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง 

102,000 หมู่ที่ 9 
 

กองช่าง 
 

            

9 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าหน้าวัดควนปริง- 
วนาราม หมู่ที่ 4 

- ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หน้าวัดควนปริงวนาราม    
หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 4.70 - 6.20 
เมตร ระยะทาง  183  เมตร  
หนา 0.12 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 970 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง  

496,000 หมู่ที่ 4 
 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างถนนสายข้าง
โรงเรียนบา้นควนปริง    
หมู่ที่ 5 

- ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแสงสวา่งถนน
สายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง    
เสาสูง 9 เมตร (พร้อมกิ่งเดยีว) 
โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High 
Pressure Sodium พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 8 ต้น พร้อมป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง  

499,000 หมู่ที ่5 กองช่าง 
 

            

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนัน รักหนู      
หมู่ ๖ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบ้านนายสุนัน รักหนู หมู่ ๖ 
กว้าง  4 เมตร   ยาว 117 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 468 ตารางเมตร) 
พร้อมป้ายชือ่โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ควนปริง 

322,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคูก่ารท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ ๒ 
หมู่ที่ ๗ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายข้างห้วยโคลน ระยะที่ ๒ 
 หมู่ที่ ๗ กว้าง  4 เมตร  ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 640 
ตารางเมตร) พร้อมปา้ยชือ่
โครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง 

490,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
 

            

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจรญั   
คงยิ้ม – สายมิ่งเมือง 
หมู่ที่ 9 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบ้านนายจรญั  คงยิ้ม - สาย
มิ่งเมือง หมู่ที่ 9 กว้าง 3 เมตร   
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร) พร้อมปา้ยชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน      

319,000 หมู่ที ่9 กองช่าง 
 

            

รวม 13 โครงการ  3,478,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้าน
บังฝา - นายระดม  
กะเดช หมู่ที ่3  
(ระยะที่ 2) 

อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรังดำเนนิการ
สำรวจและค่าใช้จ่ายงานขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้านบังฝา - 
นายระดม  กะเดช หมู่ที่ 3  
(ระยะที่ 2) 

250,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

2 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย 
นาโต๊ะตำ  หมู่ที่ 4 

อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรังดำเนินการ
สำรวจและค่าใช้จ่ายงานขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย 
นาโต๊ะตำ หมู่ที่ 4 
 

320,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 
 

            

3 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้าน
นายจรัญ คงยิม้-สายมิ่ง
เมือง หมู่ที่ 9 

อุดหนนุให้แกก่ารไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรังดำเนินการ
สำรวจและค่าใช้จ่ายงานขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้านนายจรญั 
คงยิ้ม - สายมิ่งเมือง หมู่ที่ 9 
   

120,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 

อุดหนุนให้สำนักงานการประปา
ส่วนภูมภิาค เพื่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปาภมูิภาคซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้
1.งานวางทอ่ขยายเขตจำหน่ายนำ้ 
ถนนสายบ้านอำนาจ  ศรเีรือง  
หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน 
29,000 บาท  
2.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายนำ้ 
ถนนสายบ้านนายกฤษฎา เครือ
ฮ่อง และถนนสายบ้านนายสากล 
เอียดนุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง 
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
เป็นเงนิ 62,000 บาท  
 
 
 
 
 

410,000 หมู่ที ่2,8  กองช่าง 
 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    ๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภมูภิาค 
(ต่อ) 
 
 

3.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายนำ้ 
ถนนสายนางพวนพัน เพชรพงษ์ , 
ถนนสายบ้านนางกนิษฐา  ศรีรักษ์ 
และถนนสายบ้านนายจรูญ   
ดอกรัก หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง 
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 เป็นเงิน 94,000 บาท  
4.งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายนำ้ 
ถนนบายพาส ทางหลวงหมายเลข 
419  หมู่ที ่8 ตำบลควนปริง 
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
เป็นเงิน 225,000 บาท  

               

รวม 4  โครงการ  1,100,000               

แบบ ผด. 02 
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 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบล 

- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2565 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2565 
 

60,000 - จัดจุดบริการ 
รณรงค์ ป้องกัน 
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในช่วง 
เทศกาล 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกนั
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

            

รวม 1 โครงการ  60,000               

แบบ ผด. 02 
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 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุท่ียากไร ้

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเข้าถึง
สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 
-กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 
-การสงเคราะห์และชว่ยเหลือ ฯลฯ 

20,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นที่ๆ เหมาะ 
สมในชุมชน 

สำนกัปลดั 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

2 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุตำบล   
ควนปริง 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ ด้าน
สขุภาพกาย สุขภาพจติ การสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ   
การฝึกอาชีพ ฯลฯ 
-การศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี/การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

100,000 -อบต.ควนปริง 
-พื้นทีอ่ื่นๆ ที่
เหมาะสม 

สำนกัปลดั 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

รวม 2 โครงการ  120,000               

แบบ ผด. 02 
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 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยทุธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
        2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความเกี่ยวกับรู้
สทิธิสตรีและการพัฒนาตนเอง 
- การฝึกอบรมเพิม่ทกัษะอาชีพ 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  
ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพตดิ 

10,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 3  โครงการ  50,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการดูแลสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
และผูสู้งอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง (Smart Help 
Call Center) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายทุี่มี
ภาวะพึ่งพิง (Smart Help Call 
Center) 

160,000 ชุมชนในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดัอบต.
(งานสาธารณสุข) 

            

๒ 
 
 

 

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

๑. สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขต
พืน้ท่ีตำบลควนปริง  
๒. จัดซื้อวัคซีนปอ้งกัน 
โรคพษิสุนัขบ้า 
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 
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 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยทุธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณแก่
คณะกรรมการหมู่บา้นท้ัง ๙ 
หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
สำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

๑๘๐,๐๐๐ ชุมชนในพืน้ท่ี
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

            

รวม 4  โครงการ  1,177,600               

แบบ ผด. 02 
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  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชวิีตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่นทีจ่ัดขึ้น 

10,000 หน่วยงานหรือ
ท้องถิ่นอื่น 

กองการศึกษา             

2. โครงการแข่งขนักีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

จัดการแขง่ขนักีฬาต้านยาเสพติด
เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ 

50,000 -สนามกีฬา
โรงเรียน 

-สนามกีฬา
อบต. 

กองการศึกษา             

3. โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตำบลควนปริง 

จัดการแข่งขนักีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร,ชุมชน
หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต.ควนปริง 

50,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

๔. โครงการส่งทมีนักกีฬา
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

ส่งทมีนักกฬีาผูสู้งอายุเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกับหน่วยงานอืน่
ที่จัด 

20,000 ตามที่
หน่วยงานผู้จัด

กำหนด 

กองการศึกษา             

๕. โครงการแข่งขันกีฬา
สานสมัพันธ์ศพด. 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กภายใน
ศพด.อบต.ควนปริง 

1๕,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

รวม 5  โครงการ  145,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกโ่รงเรยีน
บ้านนาปอ้, โรงเรยีนบ้านควนปริง
และศพด.อบต.ควนปริง 

720,492 โรงเรียนบ้าน
ควนปริง,

โรงเรียนบ้าน
นาป้อ, ศพด.
อบต.ควนปริง 

กองการศึกษา             
 
 

2. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวนั
โรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั
ให้แกโ่รงเรียนบา้นควนปริงและ
โรงเรียนบ้านนาป้อ 

1,2๖๔,๒00 โรงเรียนบา้น
ควนปริง,

โรงเรียนบ้าน
นาป้อ 

กองการศึกษา             
 
 

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

-เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย 

1.เงนิสนบัสนนุอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.    
ควนปริง  จำนวน ๗๕ คน คนละ   
2๑ บาท/วัน จำนวน 245 วัน เปน็
เงิน ๓๘๕,๘๗๕ บาท 

๕๖๔,๔๒๕ 
 

ศพด.อบต 
.ควนปริง 

กองการศึกษา             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.
อบต.ควนปริง) ต่อ 

2.เงินสนับสนุนค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศพด.
อบต. ควนปริง จำนวน ๗๕ คน 
(1,700 บาท/คน/ปี) เป็นเงนิ 1
๒๗,๕00 บาท 
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ ตามรายการดังน้ี 
-ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 
บาท/ป ีจำนวน 4๕ คนเป็นเงิน  
9,๐00 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 
200 บาท/ปี จำนวน 4๕ คน 
 เป็นเงิน 9,๐00 บาท 
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคนละ 
300 บาท/ปี จำนวน 4๕ คน 
เป็นเงิน  13,500 บาท 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตรา 
คนละ 430 บาท/ป ีจำนวน 45 คน
เป็นเงิน 19,350 บาท 

 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

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

จัดแสดงผลงานทางวิชาการบุคคล
กรทางการศึกษา ครูและนักเรียน  

20,000 ศพด.อบต.   
ควนปริง 

ศพด.อบต.   
ควนปริง 

            

5. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

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

180,000 ที่ทำการของ
แต่ละ

หมู่บ้าน 

กองการศึกษา 
หมู่บ้านท้ัง 

9 แห่ง 

            

6. โครงการส่งเสริมทักษะ
ดนตรีและนาฎศิลป์
เด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี
นาฏศิลป์,ด้านทักษะการทรงตัว,การ
เล่นฮูล่าฮูบ,ฯลฯ 

20,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

ศพด.อบต. 
ควนปริง 

            

7. โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ นักเรยีน ครู 
บุคลากรทีเ่กีย่วข้องและผูป้กครอง
นักเรียนศพด.อบต.ควนปริง 

10,000 ศพด.อบต. 
ควนปริง 

กองการศึกษา 
ศพด.อบต. 
ควนปริง 

            

8. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลควนปริง 

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชนตำบลควนปรงิ 

20,000 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.6 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

ส่งนักเรียนศพด.อบต.ควนปริงเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000 อปท.ท่ีได้รับ
มอบหมาย
เป็นเจ้าภาพ

จัดการ
แขง่ขัน 

กองการศึกษา             

รวม 9 โครงการ  2,829,117               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชวิีตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายใุห้มีชีวิตที่ดีขึน้   

9,300,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

2 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกค่นพิการ   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแก่ 
คนพิการให้มีชีวิตที่ดีขึน้   

1,900,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

3 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแกผู่้ป่วยเอดส์   

เงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการแกผู่้ปว่ย
เอดส์ให้มีชีวิตทีด่ีขึ้น   

6,000 อบต. 
ควนปริง 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

4 สนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง 

170,000 อบต. 
ควนปริง 

 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

5 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 80,000 อบต. 
ควนปริง 

 

สำนักปลดัอบต. 
 

            

รวม 5 โครงการ  11,456,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมสี่วน
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บา้นและตำบล 

15,000 
ตำบล 

ควนปริง 

สำนกัปลดั 
(งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน) 

            

รวม 1   โครงการ  15,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 
โครงการจติอาสา
พัฒนา “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” 

จัดกิจกรรมการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 
จนกว่าประชาชนจะมคีวามสุข ฯลฯ 

10,000 อบต.ควนปริง 
สำนักปลดั 

(งานป้องกัน
และบรรเทาฯ) 

            

รวม 1  โครงการ  10,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

บริหารจดัการศูนย์บริการจัดการ
ขยะองค์การบริหารส่วนตำบล 
ควนปริง  

25๐,๐๐๐   ศูนย์บริการ 
  จัดการขยะ 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

2 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจดัการ
ขยะ 

สนบัสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารขยะหรือวิสาหกจิชุมชน
เกี่ยวกับการจดัการขยะ 

2๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

สำนกัปลดั 
อบต. 

(งานสาธารณสุข) 

            

รวม 2  โครงการ  270,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานการเกษตร  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 

 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1๐,๐๐๐ ชุมชนในพ้ืนท่ี
ตำบลควนปริง 

สำนักปลดั 
อบต. 

            

2 โครงการคลอง 
ควนปริงสวยน้ำใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์
การอนุรักษ์ดูแลรักษาคูคลอง  ทำ
ความสะอาดคลอง ปรับปรุงภูมิทศัน์
และปลูกต้นไม้ริมคลอง 

1๐,๐๐๐ คลองควนปริง สำนักปลดั 
อบต. 

            

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

-จัดประชุม/เวทปีระชาคมสร้างการ
มีส่วนร่วมและสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ 
-จัดทำโรงเรือนและขยายพันธ์ุพืช 
ฯลฯ 

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

สำนักปลดั 
อบต. 

            

รวม 3  โครงการ  35,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา แห่เทียน
พรรษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ือง
ในวันเข้าพรรษา 

5,000 อบต.ควนปริง 
วัดในพื้นที ่

กองการศึกษา             

2. โครงการ 
จัดงานเมาลิด 

จัดงานเมาลิดประจำปีในตำบล 
ควนปริง 

120,000 มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

กองการศึกษา             

3. โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหาคัมภีร์ 
อัลกุรอาน 

จัดทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัล
กุรอาน การตอบปัญหาทางวิชาการ
ตามหลักศาสนาอิสลาม และการอา่น
อักษรภาษาอาหรับ 

15,000 มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

กองการศึกษา             

4. โครงการอนุรักษ์       
สืบสาน ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมสรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพร
ผู้สูงอาย ุ

80,000 อบต.ควนปริง กองการศึกษา             

5. โครงการสนับสนุนการ
อบรมจริยธรรมศาสนา
พุทธ 

อุดหนุนงบประมาณให้วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริงดำเนินกิจกรรมอบรม
เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน 

30,000 วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

กองการศึกษา             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. โครงการสนับสนุนจดั
ประเพณีชักพระ 

สนับสนุนงบประมาณให้วัดในพ้ืนที่
ตำบลควนปริงจัดทำเรือพระเพื่อรว่ม
สืบสานประเพณีชักพระ 

100,000 วัดในพื้นที่
ตำบลควนปริง 

กองการศึกษา             

7. โครงการสนับสนุน
ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
ประจำมสัยดิ 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เยาชนมุสลิมตามหลักการศาสนา
อิสลาม จำนวน 5 ศูนย ์

120,000 ศูนย์ฝึกอบรม
ประจำมสัยดิ
ทั้ง 5 มัสยิด
ในตำบลควน

ปริง 

กองการศึกษา             

8. โครงการสนับสนุนการ
จดักิจกรรมถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

สนับสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมละศลีอด ทั้ง 5 มสัยิด 

25,000 มสัยดิในตำบล
ควนปริง ท้ัง 

5 มัสยิด 

กองการศึกษา             

9. โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฮารีรายอ 

สนับสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมเนื่องในวันอารีรายอ ทั้ง  
5 มัสยิด 

50,000 มัสยดิในตำบล
ควนปริง ทั้ง 

5 มัสยิด 

กองการศึกษา             

รวม 9  โครงการ  545,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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

-อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนและ
ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง ฯลฯ 
-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได ้

20,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชนกลุ่มตา่งๆ  

30,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
สินคา้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

-จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพและส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชนฯลฯ 

40,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

รวม 3  โครงการ  90,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของท้องถิ่น 
 6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำ
ตำบล 

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

10,000 -อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

รวม 1  โครงการ  10,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
โครงการจดัเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัเก็บภาษี
รายได้เคลื่อนที่และคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯลฯ 

5,000 อบต.ควนปริง กองคลัง 
            

2. 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งใน
ระดับต่างๆ 

350,000 
ตำบลควนปริง 
(หมู่ที่ 1-9) 

สำนักปลดั             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสำรวจ
ข้อมูลเพือ่ประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

จ้างสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั 

            

4. 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาอบต.และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ควนปริง 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ การศึกษาดู
งาน ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 

50,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดั 

            

รวม  4  โครงการ  435,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ  
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณส์ำหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

50,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดัฯ 
 

            

2 โครงการฝึกอบรมและ
จัดทำแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู ้
และจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย   

5,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดัฯ             

3 โครงการ 1 ถนน
ท้องถิ่น 1 ถนน
ปลอดภัย 

- จัดหาวสัดุ  อุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตาม
โครงการ 

20,000 อบต.ควนปริง 
 

สำนักปลดัฯ             

รวม 3  โครงการ  75,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องโทรสาร จัดซือ้เครื่องโทรสาร  
จำนวน 1 เครื่อง 

18,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 1   18,000               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน จำนวน 1 ตวั 3,500 อบต.ควนปริง กองการศึกษาฯ             
รวม 1   3,500               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ตู้เหล็ก จัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 
จำนวน 1 ตู ้

5,900 อบต.ควนปริง กองช่าง             

รวม 1   5,900               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องมัลตมิีเดีย
โปรเจคเตอรร์ะดับ 
XGA 

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง 

28,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 1  28,000               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรบัที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ถังน้ำร้อน จัดซื้อถังน้ำร้อน จำนวน 1 ถัง 4,800 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             
2 เครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตดัหญา้  

จำนวน 1 เครื่อง 
9,500 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 2  14,300               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์    
All in one 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับงานสำนักงาน     
จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

2 
 
 
 
 
 

เครื่องพมิพ์เช็คหรือ
สมุดบญัชี (Passbook 
Printer)            

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คหรือสมุดบัญชี 
(Passbook Printer)           
จำนวน 1 เครื่อง 

38,000 อบต.ควนปริง กองคลัง             

3 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุค 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

4 เครื่องคอมพิวเตอร์    
All in one  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All in 
one สำหรับสำนักงาน จำนวน      
1 เครื่อง 

17,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

5 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

จัดซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง 

7,500 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 5  101,500               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
4.ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์    
All in one  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All in 
one สำหรับสำนักงาน จำนวน      
1 เครื่อง 

17,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 1   17,000               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

5.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ   
แบบพกพา 

จัดซื้อเครื่องรบั-ส่งวิทยุ  แบบพกพา 
จำนวน 3 เครื่อง 

36,000 อบต.ควนปริง สำนักปลดั             

รวม 1   36,000               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ชุดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1  HP 
 

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

86,000 
 

ตำบลควนปริง 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 ตำบลควนปริง กองช่าง             

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 

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 
 

ตำบลควนปริง กองช่าง 
 

            

4 ชุดป๊ัมบาดาล  
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 ตำบลควนปริง กองช่าง             

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ  
  รายละเอยีดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
    งบประมาณ 

   (บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
 

ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ป๊ัมบาดาล 1 HP จำนวน  2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์
 

24,000 
 

ตำบล 
ควนปริง 

กองช่าง 
 

            

6 ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  1.5  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ปั๊มบาดาล 1.5 HP จำนวน 2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

26,000 ตำบล 
ควนปริง 

กองช่าง             

7 ใบพัดปั๊มบาดาล  
ขนาด  2  HP 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัด    
ปั๊มบาดาล 2  HP จำนวน 2 ตัว  
- โดยราคาท้องตลาดเนื่องจากไมม่ี
รายการในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

32,000 ตำบล 
ควนปริง 

กองช่าง             

รวม 7  436,500               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

7.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องออกกำลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 
2 ชุดๆ ละ 5 ช้ิน พร้อมติดตั้ง 

200,000 ตำบลควนปริง กองการศึกษา             

รวม 1   200,000               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

8.ประเภทครุภัณฑก์่อสรา้ง 
 8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 รอกโซ ่ จัดซื้อรอกโซ่ จำนวน 1 ตัว  38,000 อบต.ควนปริง กองช่าง             
2 สว่านไฟฟ้า แบบไร้สาย จัดซื้อสว่านไฟฟา้ แบบไร้สาย  

จำนวน 1 เคร่ือง 
4,500 อบต.ควนปริง กองช่าง             

รวม 2   42,500               

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   

9.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
 9.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
    งบประมาณ 
   (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ห้องน้ำแบบมีล้อ
เคลื่อนที ่

จัดซื้อห้องน้ำแบบมีล้อเคลื่อนที่ 
จำนวน 1 หลัง  

495,000 ตำบลควนปริง สำนักปลดั             

รวม 1   495,000               

แบบ ผด. 02/1 


