แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

3

คํานํา
การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ถื อ เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ
เพราะแผนการดํ า เนิ นงานจะเป นเครื่องมื อสําคัญ ในการบริห ารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ เกิด
ผลสัมฤทธิ์แกประชาชนในทองถิ่นอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณในแกไขปญหา/ความตองการนั้นๆ
แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2565 ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
เขาขาว ได ร วบรวมแผนงาน/โครงการ ที่ ดําเนิน งานจริงในพื้น ที่ตําบลเขาขาว ทํ าใหทราบถึงแผนงาน/
โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่วามีแผนงาน/โครงการใด มีการใชงบประมาณเทาใด ดําเนินการโครงการที่ไหน
ดําเนินการโครงการเมื่อไหร ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะมีประโยชนตอ
การปฏิบัติงานของแตละสวนราชการและการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมตอไป
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สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

บทนํา มีองคประกอบดวย
1. บทนํา
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
4. ประโยชนของแผนการดําเนิน

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม มีองคประกอบดวย
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)

1
2
2
3

4
6
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สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนา
และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวาง
แนวทางใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น สําหรับแผนการ
ดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณา
การ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดํา เนินงาน
จะทํา ให การติ ดตามประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ น ป งบประมาณมี ความสะดวกมากขึ้ น อีก ดว ย จากระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน
ตอไปนี้
ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บสนุน การจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาทองถิ่น และมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action
Plan)
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและดําเนินงานจริง
3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว
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วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว
2. เพื่อใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส
5. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนของโครงการตางๆ
7. เพื่อกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาขาว และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา องคประกอบ ประกอบดวย
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องคประกอบ ประกอบดวย
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จัดทําประกาศ เรื่อง การ
ใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่ว
กันและสามารถตรวจสอบได
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแนวทางที่วางไว
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เปนไปตามเปาหมาย
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง
5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหการใชงบประมาณ
เปนไปอยาง
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จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

ทํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความ
เห็นชอบ

ประกาศใช

7

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว
ผิวจราจรพาราเคพซีล ซอยพอใจ 180 เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 720 ตารางเมตร
หมูที่ 11
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่ 12/2565)งบประมาณ 373,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท
ถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)แกไขครั้งที่3/2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หนาที่ 37 ลําดับที่ 87

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

373,000

หมูที่ 11

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

8

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล ซอยวัด
พันธวาราม หมูที่ 11

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว
200เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่11/2565)งบประมาณ 498,000บาท(สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครังที่ 3/2564 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 37 ลําดับที่ 88

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

498,000 หมูที่ 11

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

กองชาง
อบต.เขาขาว

9

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ผิวจราจรพาราเคพซีล สายบาน ความยาว 245 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา
ควนลูกเห็บ-สี่แยกบานผูชวยสมคิด 980 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหาร
หมูที่ 3
สวนตําบลเขาขาว เลขที่ 3 / 2565) งบประมาณ 499,000 บาท
(สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 8 ลําดับที่ 21

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 3

กองชาง
อบต.เขาขาว

499,000

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

10

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล สายบาน
นายประคอง สมศักดิ์ หมูที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร
ความยาว 280 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา
980 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 1/2565) งบประมาณ 499,000 บาท
(สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 2 ลําดับที่ 4

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

499,000

หมูที่ 1

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

11

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล สายบาน
ลุงยูร หมูที่ 9

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ความยาว 245 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 980
ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ(ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
เลขที่ 9/2565) งบประมาณ 499,000 บาท(สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)แกไขครั้งที่4/2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 101 ลําดับที่ 155

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 9

กองชาง
อบต.เขาขาว

499,000

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

12

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอน ความยาว 160 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนิน
กรีต สายบานนายทิวา หมูที่ 9
การกอสรางไมนอยกวา 800 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ
(ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 8 / 2565)
งบประมาณ 584,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3 / 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 32 ลําดับที่ 76

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

584,000

หมูที่ 9

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

13

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอน 135 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสราง
กรีต สายหนวย 10 หมูที่ 12
ไมนอยกวา 675 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองค
การบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 13/2565) งบประมาณ 498,000 บาท
(สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 2565) แกไขครั้งที่ 3 / 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 39 ลําดับที่ 92

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

498,000 หมูที่ 12

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

กองชาง
อบต.เขาขาว

14

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

8 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอน ความยาว 135 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนิน
กรีต สายหวยหวายแดง หมูที่ 8 การกอสรางไมนอยกวา 675 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครง (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 7 / 2565) งบประมาณ
498,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3 / 2564 ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 28 ลําดับที่ 67

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

498,000

หมูที่ 8

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

15

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอน 195 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสราง
กรีต สายปอม อปพร.-ควนตีน ไมนอยกวา 780 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองค
การบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 10/2565 งบประมาณ 499,000 บาท
หมูที่ 10
(สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) แกไขครั้งที่ 3 / 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 36 ลําดับที่ 85

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

499,000

หมูที่ 10

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

16

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

10 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปนคงอุทิศ หมูที่ 8

โดยทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว
ขนาดความกวางเฉลี่ย1.80เมตร ความสูงเฉลี่ย1.80เมตร ความยาว6.00เมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่ 14/2565) งบประมาณ 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท
ถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา67 (1)และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่3/2564ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 27 ลําดับที่ 64

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

276,000

หมูที่ 8

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

17

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 7
หมูที่ 1

กองชาง
อบต.เขาขาว

โดยทําการปรับปรุงซอมแซมถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร 498,000
ลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลท ความยาว 140 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนิน
ติก คอนกรีต สายสิงหขจรวรกุล การกอสรางไมนอยกวา 700 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ
หมูที่ 7 หมูที่ 1
(ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 6 / 2565)
งบประมาณ 498,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3 /2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 22 ลําดับที่ 52

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

18

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 5

กองชาง
อบต.เขาขาว

โดยทําการปรับปรุงถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 499,000
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติก
180 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสราง
คอนกรีต สายบานหินราว -บาน ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลน
ในไร หมูที่ 5
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 5/2565) งบประมาณ 499,000
บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติ่มถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 2565) แกไขครั้งที่ 4/2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 71 ลําดับที่ 81

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

19

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราแอสฟลทติก
คอนกรีต สายหนวย 5 - บาน

นางปราณีต หมูที่ 4

โดยทําการปรับปรุงถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร
ความยาว 140 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา 700 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 4 / 2565) งบประมาณ
498,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 14 ลําดับที่ 35

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 4

กองชาง
อบต.เขาขาว

498,000

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

20

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย
ลุงเทง หมูที่ 12

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร 250,000 หมูที่ 12
จํานวน 40 ทอน (2 แถว) และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 80 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่ 16/2565) งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564 ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 40
ลําดับที่ 95

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

กองชาง
อบต.เขาขาว

21

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

15 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายสมศักดิ์ หมูที่ 2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หมูที่ 2

กองชาง
อบต.เขาขาว

โดยทําการลงหินคลุกถนนขนาดความกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร
123,000
ความยาว 800 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเปนปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 240 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนิน
การกอสรางไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ
(ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 2 / 2565)
งบประมาณ 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาที่ 6 ลําดับที่ 16

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

22

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
ผูใหญบุญฤธิ์ เคี่ยมขาว
หมูที่ 12

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร
จํานวน 7 ทอน (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เลขที่
15/2565) งบประมาณ 26,000บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 3/2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 41 ลําดับที่ 98

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

26,000 หมูที่ 12

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

กองชาง
อบต.เขาขาว

23

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

17 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบานสํานักสงฆบานอาวมิน
หมูที่ 6

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
พรอมทอกรุกรองบอ ความลึกไมนอยกวา 50 เมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง
4 นิ้ว พรองทอกรุกรองบอ ความลึกไมนอยกวา 50 เมตร รวมความลึกไมนอย
กวา 100 เมตร หรือปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง
และกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร ความสูง
ประมาณ 12 เมตร พรอมถังกรองสนิมเหล็ก และวางทอเมน พี.วี.ซี. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 1,400 เมตร ทําการเชื่อมระบบ
ใหสามารถใชงานได พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริ
หารสวนตําบลเขาขาว เลขที่ 19 / 2565) งบประมาณ 833,000 บาท
(แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 20 ลําดับที่ 49

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

833,000

หมูที่ 6

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

24

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

18 โครงการขุดเจาะบอบาดาลจุด
ซอยบานนางวิภู พรหมรักษา
หมูที่ 3

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
พรอมทอกรุกรองบอ ความลึกไมนอยกวา 50 เมตรและขนาดเสนผาศูนยกลาง
4 นิ้ว พรอมทอกรุกรองบอความลึกไมนอยกวา 50 เมตร รวมความลึกไมนอย
กวา 100 เมตร หรือปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่ 18/2565) งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 11 ลําดับที่ 30

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

280,000

หมูที่ 3

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

25

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

19 โครงการขุดเจาะบอบาดาลจุด
หวยขอนเคี่ยม หมูที่ 2

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
พรอมทอกรุกรองบอ ความลึกไมนอยกวา 50 เมตรและขนาดเสนผาศูนยกลาง
4 นิ้ว พรอมทอกรุกรองบอความลึกไมนอยกวา 50 เมตร รวมความลึกไมนอย
กวา 100 เมตร หรือปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง
พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขที่ 17/2565) งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พศ.2537
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาที่ 7 ลําดับที่ 19

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2564

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

280,000

หมูที่ 2

กองชาง
อบต.เขาขาว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

26

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการตามรอยพอ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตามรอยพอ โดยมีคาใชจาย
200,000 ศูนยพัฒนาเล็ก สํานักปลัด
ประกอบดวยคาใชสถานที่ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาเชาเครื่องเสียง
สวนสมเด็จยา
คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาปายไวนิลคา
90
ประกาศนียบัตร คาเอกสารในการฝกอบรม คากระเปาใสเอกสาร คาของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงานคาวัสดุในการฝกอบรม คาสมนาคุณคณะกรรมการประเมิน
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
เปนอํานาจหนาที่ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 164
ลําดับที่ 3

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.

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานเกษตร

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

27

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทับนายเหลียว

เพื่อเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177
ลําดับที่ 17

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
บานไสสาน
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 177 ลําดับที่ 18

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
21,500 ศูนยพัฒนาเด็ก
การศึกษาฯ
เล็กบานทับ
นายเหลียว

17,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ไสสาน

กอง
การศึกษาฯ

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

28

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
สวนสมเด็จยา 90
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 16
4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
ทับนายเหลียว
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 176 ลําดับที่ 14

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
34,400 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวน การศึกษาฯ
สมเด็จยา 90

กอง
15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน การศึกษาฯ
ทับนายเหลียว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

29

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ไสสาน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 176 ลําดับที่ 15
6 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
สมเด็จยา 90
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 176 ลําดับที่ 13

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

12,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ไสสาน

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
24,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวน การศึกษาฯ
สมเด็จยา 90

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

30

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนาย
ทับนายเหลียว
เหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่
171 ลําดับที่ 5
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
- คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ไสสาน

เพื่อเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา
16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่4

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
119,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน การศึกษาฯ
ทับนายเหลียว

กอง
76,500 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานไสสาน การศึกษาฯ

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จ
สมเด็จยา 90
ยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่
172 ลําดับที่ 6
10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน สําหรับ
เพื่อเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนาย
เด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
เหลียว
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 8

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
195,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวน การศึกษาฯ
สมเด็จยา 90

กอง
10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน การศึกษาฯ
ทับนายเหลียว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน สําหรับ
เพื่อเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน
เด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 9
12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน สําหรับ
เพื่อเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จ
เด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ยา 90
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 7

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

8,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ไสสาน

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
16,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวน การศึกษาฯ
สมเด็จยา 90

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
13 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาอุปกรณการเรียน
เพื่อสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน พัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ทับนายเหลียว
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 11
14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาอุปกรณการเรียน
เพื่อสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน พัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
ไสสาน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 175 ลําดับที่ 12

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน การศึกษาฯ
ทับนายเหลียว

8,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ไสสาน

กอง
การศึกษาฯ

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- คาอุปกรณการเรียน
เพื่อสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนที่มีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
สมเด็จยา 90
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 174 ลําดับที่ 10
16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
ทับนายเหลียว
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

กอง
16,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวน การศึกษาฯ
สมเด็จยา 90

กอง
360,150 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน การศึกษาฯ
ทับนายเหลียว

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

35

ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม
17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
ไสสาน
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 167 ลําดับที่ 1
18 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
- โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน
สมเด็จยา 90

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน
สมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่
3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

231,525 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ไสสาน

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
499,065 ศูนยพัฒนาเด็ก
การศึกษาฯ
เล็กสวน
สมเด็จยา 90

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

36

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

19 คาอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว และเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว การบริการสาธารณะดานการศึกษาตามภารกิจถายโอน
รายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน
สําหรับสงเสริมการจัดการศึกษา เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หนาที่ 178 ลําดับที่ 19 (เปนเงิน 2,698,100.-บาท)

20 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง สังกัดสํานักงาน
นักเรียน โรงเรียนสหกรณนิคม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน
กสิกรรมทุงสง
นักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 186 ลําดับที่ 36

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หนวยงาน พ.ศ.2564

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โรงเรียน
สหกรณนิคม
กสิกรรมทุงสง

โรงเรียน
สหกรณ
นิคมกสิ
กรรมทุงสง

กอง
2,698,100 ศพด.ในสังกัด
อบต.เขาขาว การศึกษาฯ
และโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.

2,142,000

21 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบานไสสาน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานไสสาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หนาที่ 187 ลําดับที่ 37

882,000

โรงเรียน
โรงเรียน
บานไสสาน บานไสสาน

22 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนวัดนิคมคีรี

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนิคมคีรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 38

483,000

โรงเรียนวัด
นิคมคีรี

โรงเรียน
วัดนิคมคีรี

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

37

ที่

โครงการ/

กิจกรรม
23 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบานเขาตาว

24 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบานสามัคคี
ธรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขาตาว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หนาที่ 189 ลําดับที่ 39
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสามัคคีธรรม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 190 ลําดับที่ 40

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

659,400 โรงเรียนบาน โรงเรียน
เขาตาว
บานเขาตาว

1,100,400 โรงเรียนบาน โรงเรียน
สามัคคีธรรม บานสามัคคี
ธรรม

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

38

ที่

โครงการ/

กิจกรรม
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

2 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น “ประเพณี
มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
จัดสถานที่บริเวณลอยกระทง คาเชาเตนทพรอมโตะและเกาอี้ ฯลฯ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(8) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่
208 ลําดับที่ 1

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ " เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 210 ลําดับที่ 5

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

หนวยงาน พ.ศ.2564

ดําเนินการ ดําเนินการ
45,000 ในเขต อบต.
กอง
เขาขาว การศึกษาฯ

2,000 ณ สนามหนา

ที่ทําการ

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

เมือง
ปกครอง
นครศรีธรรมราช อําเภอทุงสง
และวัดพระ
มหาธาตุ
วรมหาวิหาร

39

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 โครงการ การจัดงานประเพณี
เดือนสิบ

4 โครงการ การจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระ อําเภอทุงสง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการ การจัด
งานประเพณีเดือนสิบ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 211 ลําดับที่ 6
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการ การจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ อําเภอทุงสง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หนาที่ 212 ลําดับที่ 7

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน 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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

ดําเนินการ
อําเภอทุงสง
ที่ทําการ
และอําเภอ
ปกครอง
เมือง
อําเภอทุงสง

นครศรีธรรมราช

30,000 สนามหนาที่ ที่ทําการ
วาการอําเภอ ปกครอง
ทุงสง
อําเภอทุงสง

40

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีคา
ตําบลเขาขาว
ใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาปายไวนิล คาตอบ
แทน วิทยากร คาเชาโตะเกาอี้ คาตกแตงอาคารสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปน ใน
การดําเนินงาน ฯลฯ เปนอํานาจหนาที่ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 2

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ตําบล
เขาขาว

สํานักปลัด

30,000

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

41

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

2 โครงการเยี่ยมบานเด็กและ

เยาวชนตําบลเขาขาว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานเด็กและเยาวชนตําบลเขาขาว
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาโตะเกาอี้ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาโตะเกาอี้
คาตกแตงอาคารสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ เปน
อํานาจหนาที่ตาม พรบ.สภาตําบลแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (6) เปนไปตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 222
ลําดับที่ 2

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ตําบล
เขาขาว

สํานักปลัด

30,000

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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ที่

โครงการ/

กิจกรรม
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 - 12 สําหรับใช
ในการดําเนินงาน ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
หมูละ 20,000 บาท จัดทําโครงการหมูบานละไมนอยกวา 3 โครงการ
จํานวน 240,00 บาท
เปนอํานาจหนาที่ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารพ.ศ.2562
มาตรา67(9)สวน ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 7)
ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา16(19)(31) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นพ.ศ.2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 228 ลําดับที่ 1

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน พ.ศ.2564

(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
240,000 ตําบลเขาขาว สํานักปลัด

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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน 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.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอด
เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูล จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
204,760 ตําบลเขาขาว สํานักปลัด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
งานสาธารณตามพระราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
สุขและ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยอัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
สิ่งแวดลอม
ราชนารี ในอัตราตัวละ3 บาท จํานวน 2 ครั้ง
เพื่อจายเปนคาวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาจุฬาภร
วลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในอัตรา
ตัวละ 30 บาทจํานวน 179,070 บาท
เปนอํานาจหนาที่ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคมหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่นดวนที่สุดที่
มท 0810.5/ 1745 ลงวันที่31 สิงหาคม 2560หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 299 ลําดับที่ 2

44

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
ทางถนนชวงเทศกาลและ
ประเพณีตางๆ

เทศกาลและประเพณีตางๆ จํานวน 2 โครงการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาจางเหมาติดตั้งเตนท โตะ เกาอี้พรอมติดตั้งไฟสองสวางภายในเตนท และตกแตง
คาติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง คาไวนิลประชาสัมพันธโครงการ และรณรงคเพื่อ
การขับขี่ปลอดภัย คาปายบอกระยะและเตือนสติพรอม โครงไม คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง
สําหรับผูใชบริการ ฯลฯ เปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ. สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรา 67 (4) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) (30) เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 232 ลําดับที่ 4

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

100,000 ถนนสาย ทุงสง สํานักปลัด
- ทุงใหญ
อบต.เขาขาว
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยมี
ภัยแลง
คาใชจายประกอบดวย คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เปนอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัต.ิ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (29) (30) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่
230 ลําดับที่ 2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

30,000 ในตําบลเขา สํานักปลัด
ขาวที่เกิดภัย อบต.เขาขาว
แลง

46
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรกรธรรมชาติ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประชาสัมพันธปองกัน เพื่อเปนคาใชจายในการดํานเนินโครงการประชาสัมพันธปองกันและควบคุมไฟปา
และควบคุมไฟปาตามภารกิจถาย ตามภารกิจถายโอน โดยมีคาใชจายประกอบดวยจางทําปายไวนิลขอความตามที่
อบต.เขาขาวกําหนด ประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง คาจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ
โอน
การปองกันและควบคุมไฟปา เปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรา 67 (4) (7) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 245 ลําดับที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

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.

ที่

10,000 ภายในตําบล สํานักปลัด
เขาขาว
อบต.เขาขาว
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการประจําปงบประ มาณ พ.ศ.2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารกลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกันโครงการเปนตน
เปนอํานาจหนาที่ ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ม เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา67 (3)
พระราชบัญญัติ รักษาความรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฉบับที่ 2 2560ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการ จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ 2650 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับฝกอบรมของเจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0815.5/ว0263 ลง วันที่ 16 มกราคม
2561 ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 48 ลําดับที่ 1

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 7

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรกรธรรมชาติ
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว

สํานักปลัด
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงาน

(บาท)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

3,000 ณ.สนามหนา
อําเภอทุงสง

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอทุงสง

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอทุง

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอํานาจหนาที่ตาม พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ทเติมถึง (ฉบับทีค 7 )
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (8) และพระราชบัญญัติกําหนด แผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (11) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 251 ลําดับที่ 9

2 โครงการวันทองถิ่นไทย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่นไทย โดยมีคาจัดดอกไม
และตกแตงสถานที่ คาจัดทําปายไวนิล คาปายนิทรรศการ คาอุปกรณอื่นๆ
ตามความจําเปน ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
มกราคม 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่
250 ลําดับที่ 6

10,000 ณ.องคการ สํานักปลัด
บริหารสวน
ตําบลเขาขาว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเวที่ประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปายไวนิลโครงการ คาจางเหมาถายเอกสาร เขาเลม คา
จงเหมาโตะ เกาอี้ คาวัสดุอุปกรณือื่นๆตามความจําเปน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 248 ลําดับที่ 2

70,000 อบต. เขาขาว สํานักปลัด

สงองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537

๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการเวทีประชาคม

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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหารองคกร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหารองคกร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอทุงสง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลน้ําตก จํานวน 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอทุงสง เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือดวนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 515 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 49 ลําดับที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน พ.ศ.2564
ดําเนินการ

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.

ที่

20,000 ภายในตําบล สํานักปลัด
เขาขาว อบต.เขาขาว
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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.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
บัญชีครุภัณฑ
ที่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2564
โครงการ/
(บาท)
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 เครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิเบิ้ล 270,000
ตําบล
กองชาง
เบิ้ล ขนาด 1.5 แรงมา
ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 15 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
เขาขาว
อบต.
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
เขาขาว
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แกไขครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 2
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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.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
บัญชีครุภัณฑ
ที่
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2564
โครงการ/
(บาท)
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
72,500
2 เครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิเบิ้ล
ตําบล
กองชาง
เบิ้ล ขนาด 1 แรงมา
ขนาด 1 แรงมา จํานวน 5 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
เขาขาว
อบต.
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
เขาขาว
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แกไขครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 50 ลําดับที่ 1
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โครงการ/

กิจกรรม
3 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart
Card Reader)

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.

ที่

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
บัญชีครุภัณฑ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2564
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอง
กอง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
700
การศึกษาฯ
การ
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
ศึกษาฯ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHZ
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช
แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได
เปนอยางนอย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 273
ลําดับที่ 38

53

โครงการ/
กิจกรรม

4 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x
2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

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.

ที่

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว
บัญชีครุภัณฑ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2564
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 19,900 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานประมาณ
ธันวาคม 2563 มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDML ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16(9) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 271 ลําดับที่ 32

39,800 ศูนยพัฒนาเด็ก กอง
เล็กในสังกัด การศึกษาฯ
อบต.เขาขาว

