
 
 

 
บทน ำ 

ส่วนที่ 1 
เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดท าและประโยชน์ของแผนด าเนินงานประกอบด้วย 
1.1 บทน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานส าหรับ
แผนงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริง
ทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนด าเนินการเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณะการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะท าให้ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนเพ่ือการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้อถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และประเมินผล 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548  ( หมวด 5 ข้อที่ 26 )  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการด าเนินงานในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าร่างแผน
ด าเนินงานแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงานโดย
ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 



 
 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนโครงการ  ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ด าเนินการไปได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
1.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
โรงน้ าดื่มไปท่ีท าการ อบต.
นาโพธิ)์ บ้านหนองหว้า  
 หมู่ที่ ๑๑ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๙๑0  ตร.ม. 
 

๕๐0,000
บาท 

หมู่ ๑๑ กองช่ำง             

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายลานค้าชุมชนไป 
รร.วัดท่าเรียบ) 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร  
ยาว ๙5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๓๘๐ตร.ม. 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

หมู่ ๑๑ กองช่ำง             

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก            
(สายหนองน้ าสาธารณะ) 
บ้านหนองหญ้ารังกา   
หมู่ที่  ๙ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว ๑๗๕.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี เทคอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 
๗๐0 ตร.ม 
 

๓๙๐,000 
บาท 

หมู่ที่ 11 กองช่ำง             

4. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ (สายหนา้บ้านนายเลศิ
ไปบา้นนายพัชชา) หมู8่  
บ้านหนองต่อ   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1๐0.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๔๐0  ตร.ม. 
 

๒๑๕,000
บาท 

หมู่ ๑๐ กองช่ำง             

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

-6- 
1.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
คลองบึงช้าง) บ้านจอก  หมุ่
ที่ ๓ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๒๔0  ตารางเมตร 
 

๑๓0,000
บาท 

หมู่ ๓ กองช่ำง             

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายสี่แยกบ้านนายสุทัศน์
ไปถนนลาดยางพุทไธสง)  
บ้านโศกกะฐิน  หมู่ที่ ๗ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕   เมตร  ยาว ๑๘๕  
เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เท
คอนกรตีไม่น้อยกว่า  9๒๕ตารางเมตร 
 

500,000
บาท 

หมู่ ๗ กองช่ำง             

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกลางหมู่บ้าน)  บ้าน
จอกหมู่ ๓ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕   เมตร  ยาว ๑๙๐  
เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เท
คอนกรตีไม่น้อยกว่า  9๕๐ตารางเมตร 
 

๕00,000
บาท 

หมู ่10 กองช่ำง             

8. โครงการลงหินคลุกถนนดิน    
(สายนานายหันไปทางขวาง)
บ้านหนองหว้า  หมุ่ที่  ๑๐ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓  เมตร  ยาว 
๕๕๐ เมตร หนา  ๐.๑๐ เมตร   หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๕  
ลบ.ม. 
 

๑๐0,000
บาท 

หมู่ ๑๐ กองช่ำง             
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1.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม 
1.1แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย

. 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๙. โครงการลงหินคลุกถนนดิน 
(สายนาพ่อสอนไปนานาย
เลี่ยม)   บ้านหนองหว้า  หมู่
ที่  ๑๐ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓ เมตร  ยาว 
๕๕๐ เมตร หนา 0.10 เมตร  หรอืมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๑๖๕  
ลบ.ม. 
 
 

๑๐0,000
บาท 

หมู่ ๑๐ กองช่ำง             

๑๐ ก่อสร้างถนนดินพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า (สายบ้านพ่อ
รอดไปโนนกระยอม) บ้าน
หนองหว้า  หมู่ ๑๑ 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง   ๕ เมตร สงู ๑ 
เมตร ยาว๑,๙๐๐     เมตร 
-วางท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ เมตร 
จ านวน ๓๐  ท่อน 

๕๐0,000
บาท 

หมู่ที่ ๑๑ กองช่ำง             

รวม 
 

๑๐  3,135,000 
บาท 
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม 
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบตัิเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 256๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลปี
ใหม่       

5,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

2. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบตัิเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาล
สงกรานต์  ประจ าปี 256๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต์      

5,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

รวม 2  10,000 
บาท 
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2.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพนวด
แผนไทย 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย 

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลนาโพธิ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนต าบลนาโพธิ ์
 

๓0,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 2  230,000 
บาท 
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2.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
2.๒  แผนงำนเกษตร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการน าร่องปลูกปุ๋ยพืช
สด  ปอเทือง  บ ารุงดิน 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการน าร่องปลูก
ปุ๋ยพืชสด  ปอเทือง  บ ารุงดิน 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๒. โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลา
แหล่งน้ าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน”   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์พันธ์
ปลาแหล่งน้ าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”   
 

15,000
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๓. ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมวิถีชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

รวม 
 

3  95,000 
บาท 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.1แผนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว           
มหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูล 
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6๗ พรรษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บ
ดินทรเทพยวรางกลู 
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6๗ พรรษา 
 

5,000   
บาท 
 

ที่ท าการอบต.
นาโพธิ/์อ าเภอ
นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

2. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์  
พระบรมราชินีนาท ใน
รัชกาลที่ ๙เนื่องในโอกาศวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิต์พระบรมราชินีนาท  
๘7  พรรษา มหาราชินี   

5,000 
บาท    

ที่ท าการอบต.
นาโพธิ/์อ าเภอ
นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๓ โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างอบต.
นาโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างอบต.นาโพธิ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

10,000 
บาท 

 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.1 แผนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 โครงการขอรับการสนบัสนุน
การด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัด
บุรีรัมย์ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการขอรับการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบุรรีัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.บ้านค ู ส านักปลดั             

๕ โครงการจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธปีระจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
25๖๒ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาโพธิต์าม
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐพิธี
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  25๖๒ 
 

10,000 
บาท 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอนาโพธิ ์

ส านักปลดั             

รวม 
 

5  80,000 
บาท 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
ป้องกันการจมน้ าแก่นักเรยีน 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะการว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
ป้องกันการจมน้ าแก่นักเรยีน 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

๒. โครงการเพยีวเลิฟ 
 (Pure  Love)         
“รักบริสุทธ์ิ  หยุดปญัหา  
พัฒนาสังคม 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพียวเลิฟ 
 (Pure  Love)         
“รักบริสุทธ์ิ  หยุดปญัหา  
พัฒนาสังคม 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 
บาท    

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษา 

            

๔. โครงการส่งเสริมทักษะและ
ความสามารถให้เด็ก     

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ
และความสามารถให้เด็ก เป็น
โครงการพัฒนาทักษะเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันการประกวด  

 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษา 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนกำรศึกษำ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ   
256๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  256๒ 
-เป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ์ จ านวน 70  คน  
จ านวน 245 วัน จ านวน  
๓๔๓,๐๐๐   บาท 
-เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน  
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กจ านวน  
๑๑๙,๐๐๐  บาท 
-เป็นค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์
การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(๓-๕ปี)  เป็นเงิน  ๓๓,๙๐๐  
บาท 
 

๔๙๕,๙๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษา 

            

๖. โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนและ
เยาวชน  ประจ าปี
งบประมาณ 25๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
และเยาวชน  ประจ าปี
งบประมาณ 25๖๒ 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษา 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนกำรศึกษำ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. อาหารเสริม (นม) ค่าใช้จ่ายอาหารเสรมิ (นม) 
- โรงเรียนวัดท่าเรียบจ านวน  
2๔๓,๙๘๔บาทเพื่อเป็นค่า 
อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปี
ที ่6  จ านวน 120 คน 
จ านวน 260 วัน 
- โรงเรียนวัดบุปผาราม จ านวน 
1๔๒,๓๒๔ บาท เพื่อเป็นค่าอา 
หารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุ 
บาลถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี6 
จ านวน70 คน  จ านวน 260 
วัน 
-โรงเรียนบ้านโศกกฐินจ านวน  
1๔๒,๓๒๔ บาทเพื่อเป็นค่าอา 
หารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุ 
บาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ า 
นวน70 คนจ านวน 260 วัน 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์
จ านวน1๔๒,๓๒๔  บาทเพื่อ
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.
นาโพธิ์จ านวน 70 คน จ านวน 
260 วัน 
 

6๗๐,๙๗๔
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนวดั
ท่าเรียบ 
-โรงเรียนวดั 
บุปผาราม 
-โรงเรียนบ้าน
โศกกะฐิน 
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
นาโพธิ ์

กอง
การศึกษา 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนกำรศึกษำ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘. อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเรียบ 
ค่าอาหารอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6   

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนวัดท่า
เรียบค่าอาหารอาหารกลาง วัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  120 คน 
จ านวน 200 วัน 

480,000
บาท 
 
 
 

ร.ร.วัดท่าเรียบ กอง
การศึกษา 

            

๙. อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผา 
รามค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปีท่ี 6   

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนวัดบุ
ปผารามค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก 
ษาปีท่ี 6  จ านวน 70  คน 
จ านวน 200 วัน 

280,000
บาท 
 
 
 

โรงเรียน           
วัดบุปผาราม 

กอง
การศึกษา 

            

๑๐. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโศก
กะฐินค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปีท่ี 6   

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โศกกะฐินค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก 
ษาปีท่ี 6  จ านวน 70  คน 
จ านวน 200 วัน 

280,000
บาท 
 
 
 

โรงเรียน           
บ้านโศกกะฐิน 

กอง
การศึกษา 
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3.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนกำรศึกษำ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑. โครงการก่อสร้างศาลา
พักผ่อนส าหรบัผู้ปกครอง 

รายละเอียด-ทางด้านทิศ
เหนือนอกรั้วศูนย์ฯ  ขนาด
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๖ 
เมตร   สูง  ๒.๕๐  เมตร  
ยกพ้ืนสูง  ๐.๑๕  เมตร  
ด้านหลังมีบอร์ดส าหรับติด
ประกาศ ด้านข้างมีเก้าอ้ี
แถวสี่ที่นั่ง  ๒  ชุด  
 

70,000 
บาท 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

            

๑๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโพธิ์    

รายละเอียด-ห้องน้ าชาย  ๑  
ห้อง  ห้องน้ าหญิง  ๑  ห้อง 
 

๙0,000 
บาท 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

            

๑๓. โครงการปรับปรุง   ภูมิ
ทัศน์  ท าสวนหย่อมพร้อม
สร้างเสาธงชาติศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์    

รายละเอียด-ขนาดเสาธงสูง  ๕  
เมตร พร้อมฐานเสา พ้ืนท่ี
ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า  
๔๐๐  ตร.ม.   
 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๑๓  
 

2,606,874               
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3. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.3แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยา
เสพติดเพื่อสรา้งความ
ปรองดอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพตดิเพื่อ
สร้างความปรองดองเป็น
โครงการร่วมกันระหว่าง             
อบต.โพธิ์ โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

100,000 
บาท 

ในเขตพื้นท่ี
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจ าปี 256๒ 

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมัย์ใน
โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง   
ประจ าปี 256๒ 

10,000 
บาท 

จังหวัดบุรีรมัย ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

๓. โครงการแข่งกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

๔. โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ  กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ  กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม 

10,000 
บาท 

ในเขตพื้นท่ี
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษาฯ 
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3. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำน ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.3แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ในเขตพื้นท่ี
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

วัดในเขตพื้นท่ี
อบต.นาโพธิ ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

๗. โครงการเทศกาลงานไหมนา
โพธิ์  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลงาน
ไหมนาโพธิ์  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

อ าเภอนาโพธิ ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 7  340,000 
บาท 
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4.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงำนเกษตร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการ คลองสวย   น้ าใส  
นาโพธิ์มีสุข   

ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย    
น้ าใส  นาโพธิ์มีสุข   

15,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๒. โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชน
น่าอยู่    

ค่าใช้จ่ายโครงการนาโพธิ์สะอาด
ชุมชนน่าอยู่    

50,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๓. โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน อบต.
นาโพธิ์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุนธนาคาร
ขยะทุกหมู่บ้าน อบต.นาโพธิ์ 

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธิ/์
หน่วยงาน
ราชการ 

ส านักปลดั             

๔. โครงการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ    

ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ    

15,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

๕. โครงการรักน้ า รักป่า  
รักแผ่นดิน 

ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า  รักป่า  
รักแผ่นดิน 

15,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

รวม 
 

๕  295,000 
บาท 
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4.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
4.2แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ก่อสร้างร่องระบายน้ า (สาย
บริเวณหน้าบ้านนายยวนไป
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘)  
หมู่ ๘ 

ร่องระบายน้ าขนาด     ยาว   
๒๑๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก 

๔๕๐,000
บาท 

หมู่ ๘ กองช่ำง             

รวม 1  450,000 
บาท 
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6.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
อื่น ๆ   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ   

100,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและการท าหมันสุนัขและ
แมว 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและการท าหมันสุนัข
และแมว   
 

40,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

3. รณรงค์ให้ความรูด้้านการ
สาธารณสุขเพื่อป้องกันโรค 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพื่อ
ป้องกันโรค 

10,000 
บาท 
 
 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

4. โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องด้านการดูแลสุขภาพ
ให้กับแกนน าสุขภาพ
   

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องด้านการดูแลสุขภาพ
ให้กับแกนน าสุขภาพ  

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

5. โครงการส่งเสริมดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน
ต าบลนาโพธิ์ 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมดูแล
สุขภาพให้กับประชาชนต าบลนา
โพธิ ์
 

๒0,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

6. โครงการอบรมให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ 10,000 อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1แผนงำนสำธำรณสุข 

เรื่องเอดส์แกเ่ยาวชนต าบล
นาโพธิ์          

ความรู้เรื่องเอดส์แกเ่ยาวชน
ต าบลนาโพธิ์          

บาท 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   
 (หมู่ ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓  ในโครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   (หมู่ ๓) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๓ ส านักปลดั             

๘ โครงการการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี(หมู่ ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓  ในโครงการการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (หมู่ ๓) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๓ ส านักปลดั             

๙ โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
(หมู่ ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๓  
ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี(หมู่ ๓) 

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๓ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
(หมู่ ๗) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๗  ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี(หมู่ ๗) 

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๗ ส านักปลดั             

๑๑ โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี    (หมู่ ๗) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๗  ในโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    
(หมู่ ๗) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๗ ส านักปลดั             

๑๒ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๗  

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๗ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

มะเร็งเต้านม (หมู่ ๗) ในโครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม (หมู่ ๗) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   
 (หมู่ ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๘ 
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   
 (หมู่ ๘) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๘ ส านักปลดั             

๑๔ โครงการการส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(หมู่ ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๘ 
ในโครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี(หมู่ ๘) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๘ ส านักปลดั             

๑๕ โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู่ ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๘ 
ในโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๘ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี(หมู่ ๘) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  (หมู่ ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๙ 
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  (หมู่ ๙) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๙ ส านักปลดั             

๑๗ โครงการการส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(หมู่ ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๙ 
ในโครงการการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี(หมู่ ๙) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๙ ส านักปลดั             

๑๘ โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู่ ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๙ 
ในโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๙ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

กุมารี(หมู่ ๙) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  (หมู่ ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐  
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  (หมู่ ๑๐) 

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๐ ส านักปลดั             

๒๐ โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู่ ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐ 
ในโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี(หมู่ ๑๐) 

๘,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๐ ส านักปลดั             

๒๑ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม (หมู่ ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐ 
ในโครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม (หมู่ ๑๐) 

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๐ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๒ โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู่ ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑ 
ในโครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (หมู่ ๑๑) 

๖,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๑ ส านักปลดั             

๒๓ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี
(หมู่ ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑ 
ในโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี (หมู่ ๑๑) 

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๑ ส านักปลดั             

๒๔ โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๑ 
ในโครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ

๗,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๑ ส านักปลดั             
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6.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมสงเครำะห ์
6.2แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผูดู้แลผูสู้งอายุ 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
 

10,000
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒. โครงการสานสมัพันธ์
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
 
 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๓. โครงการส ารวจข้อมลู
พื้นฐานของประชาชนในเขต
อบต.นาโพธิ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานของประชาชนในเขต
อบต.นาโพธิ ์
 

15,000
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๔. โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานตร์ดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

30,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๕. โครงการฝึกอบรมอาชีพและ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 10,000 อบต.นาโพธิ ์ กอง             

ราชกัญญาสิริวัฒนา วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าช
กัญญาสิริวัฒนา 

รวม 
 

24  310,000 
บาท 

              



 
 

ให้ความรู้เรื่องสิทธิและ
หน้าท่ีชองสตร ี

อาชีพและให้ความรูเ้รื่องสิทธิ
และหน้าท่ีชองสตร ี
 

บาท สวัสดิการฯ 
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6.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมสงเครำะห ์
6.2แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. โครงการจดัท าฐานข้อมูล
ทะเบียนและยกย่องเชิดชู
ปราชญ์ท้องถิ่นอบต.     
นาโพธิ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า
ฐานข้อมูลทะเบยีนและยกย่อง
เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่นอบต.     
นาโพธิ ์

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๗. โครงการป้องกันรณรงคล์ด
ความรุนแรงต่อเด็กและสตร ี

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันรณรงค์
ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตร ี
 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๘. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้พิการและผูดู้แลผู้พิการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ 
 

๒0,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๙. โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ
อบต.นาโพธิ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุอบต.นาโพธิ ์

๘0,000
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๑๐. โครงการสงเคราะห์และ
เยี่ยมบ้านเด็ก  ผูสู้งอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์
และเยีย่มบ้านเด็ก  ผูสู้งอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            



 
 

๑1. โครงการอยู่อย่างไรกับวัย
ผู้สูงอาย ุ

ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่อย่างไรกับ
วัยผู้สูงอาย ุ
 

50,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม ๑1 
 

 265,000 
บาท 
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6.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง 

ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัว
อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒. โครงการถนนสะอาด  
ปราศจากอุบัตเิหต ุ

ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสะอาด  
ปราศจากอุบัตเิหต ุ

๕,000 อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

๓. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอนาโพธิ์ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
นาโพธิใ์นโครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนา
โพธิ ์

20,000 
บาท 

อ าเภอนาโพธิ ์ ส านักปลดั             

รวม 
 

๓  45,000 
บาท 
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6.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
6.4แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  หน่วยกู้
ชีพกู้ภัยเพื่อให้การบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  หน่วยกู้
ชีพกู้ภัยเพื่อให้การบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 

๒00,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

  ๒. โครงการฝึกอบรมปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภยั ประจ าปี  
25๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรม
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

30,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

   ๓. โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิกอปพร.อบต.             
นาโพธิ์ ประจ าปี  25๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิกอปพร.อบต.นาโพธิ ์
ประจ าปี  25๖๒ 

100,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             



 
 

4. โครงการฝึกอบรมและทบทวน
หลักสตูรทมีกู้ชีพกู้ภยั อบต.
นาโพธิ์ ประจ าปี  25๖๒ 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรมและ
ทบทวนหลกัสตูรทีมกู้ชีพกู้ภยั 
อบต.นาโพธิ ์

25,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             

รวม 4  355,000 
บาท 

              

 

 
-33- 

 
 
7.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและพัฒนำประสิทธิภำพกำรเมืองกำรบริหำร 
7.1แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานของ อบต.นาโพธิ์ผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 
256๒ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานของ อบต.นาโพธิ์ผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าป ี
 256๒ 

5,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

2. โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 
(พ.ศ 2561-2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมหมูบ่้านเพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ 2561-2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

2,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

ส านักปลดั             



 
 

โพธิ ์

๓. โครงการสร้างพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างพลเมืองที่ดีวิถี
ประชาธิปไตย 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             

๔. 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของอบต.นาโพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการของอบต.นาโพธิ ์

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ ์ ส านักปลดั             
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ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและพัฒนำประสิทธภิำพกำรเมืองกำรบริหำร 
7.1แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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. โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
อบต.  พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างอบต.นา
โพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างอบต. 
นาโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๒๐0,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             



 
 

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน
อบต.นาโพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน
อบต.นาโพธิ ์

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลดั             
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7.ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและพัฒนำประสิทธิภำพกำรเมืองกำรบริหำร 
7.๑แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการจดัท าภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
โพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ ์

๒๕0,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

กองคลัง             

8. โครงการหน้าที่พลเมืองที่ดี
ในการเสียภาษีสร้างชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
หน้าท่ีพลเมืองที่ดีในการเสีย
ภาษีสรา้งชาติ 

6,000 
บาท 

เขตพื้นท่ี 
อบต.นาโพธิ ์

กองคลัง             



 
 

รวม 
 

8  498,000 
บาท 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๑.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑส์ านกังาน 
๑.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แบบ ผด.02/1 



 
 

๑. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๔  ตู้ ๆละ 
๖,๕๐๐  บาท 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๔  ตู้ ๆละ 
๖,๕๐๐  บาท 

26,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลัด 

 
            

รวม ๑  26,000 
บาท 
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๑.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑส์ านกังาน 
๑.๒  แผนงำน    การศึกษา 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 ค่าโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พร้อม
ม้านั่งยาวชุด  8  ที่น่ัง  ไม้
ระแนง  หน้า 4  นิ้ว  โต๊ะ
ขนาด  60 × 150 × 50  
ซม.  ม้านั่งยาวขนาด 30 × 
150 × 30  ซม. จ านวน  
๕  ชุดๆ ละ  4,000  บาท   

ค่าโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พร้อมม้า
นั่งยาวชุด  8  ที่น่ัง  ไม้ระแนง  
หน้า 4  นิ้ว  โต๊ะขนาด  60 × 
150 × 50  ซม.  ม้านั่งยาว
ขนาด 30 × 150 × 30  ซม. 
จ านวน  ๕  ชุดๆ ละ  4,000  
บาท   

20,000   
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศกึษาฯ 

            

รวม ๑  20,000  
บาท  
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
๑.๓  แผนงำน สังคมสงเคราะห ์

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๒ หลังๆละ 
๖,๕๐๐  บาท 

13,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

            

รวม 1  13,000 
บาท 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
๑.๔  แผนงำน    เคหะและชุมชน 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐  
บาท 
 
 

13,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กองชา่ง             

รวม 1  
 

13,000 
บาท 
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๒.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
๒.๑  แผนงำน บริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

หลัก . 
๑. เครื่องเสยีงพร้อมล าโพง  

จ านวน  ๑  ชุด 
เครื่องเสยีงพร้อมล าโพง  
จ านวน  ๑  ชุด รายละเอียด 
เครื่องขยายเสียง  2  เครื่อง  
ขนาด  1200 w, 1600  w 
ตู้ล าโพงซับ  ขนาด  18  นิ้ว  
4  ตู ้
ครอสโอเวอร์  3  ทาง 
มิกเซอร์  8  ช่อง 
อีควอไรเซอร์  60  แบน 
ตู้ล าโพงเสียงกลางขนาด  15  
นิ้ว  4  ตู้ 
เพาเวอร์เบรกเกอร์ แบบ  10  
ช่อง 
ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ขนาด  14  ย ู
ไมโครโฟน  ย่านความถี่ UHF  
จ านวน  1 ชุด 

109,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลัด             

รวม ๑  109,000 
บาท 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.๑  แผนงำน บริหารท่ัวไป 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

๑ ค่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน  1 เครื่อง   

ค่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
เครื่องละ 16,000  บาท    
จ านวน  1 เครื่อง  จ านวน   
16,000  บาท 
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก 
(2 core)  มีความเร็วสัญญาณ 
         นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 
       - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1หน่วย 
       - มี DVD – RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ์ ส านักปลัด             
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

หลัก . 
 ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง  
(ต่อ) 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (network 
interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3  ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว จ านวน 
1 หน่วย 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำน บริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑  เครื่อง 

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
๑  เครื่อง รายละเอยีด 
หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU 
) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประเมินผลด้าน
กราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
6 แกน หรือ 
2)ในกรณีที่มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า  3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลัด             
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑  เครื่อง(ต่อ) 

-มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 1 MB หรือชนิด Soiid 
State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 
-มีจอภาพรองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366X768 pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มี DVD –RW หรือดีกว่าแบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (Txternal)จ านวน 
1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ IIDMI 
หรือ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  
งบประมาณ 

(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑  เครื่อง(ต่อ) 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network  Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า WI 
- FI (IEEE802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

               

๓. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า
ต่อนาที) จ านวน  ๒  เครื่อง   
 

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) 
จ านวน  ๒  เครื่อง   
        -มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  600×600 
dpi 
        -มีความเร็วในการพิมพ์รา่ง
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
        -มีหน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB 
         -มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

5,200 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ ส านักปลัด             
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า
ต่อนาที) จ านวน  ๒  เครื่อง   
(ต่อ) 

-สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legalและ 
Custom  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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. ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว้)  จ านวน  1 เครื่อง   

ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เครื่องละ 16,000  บาท    
จ านวน  1 เครื่อง  จ านวน 
16,000  บาท 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก (2 core)  มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กองคลัง             
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๑  แผนงำนบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์   งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 



 
 

 (บาท) ด าเนินการ  รับผิดชอบ
หลัก 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว้)  จ านวน  1 เครื่อง  
(ต่อ) 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (network 
interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว จ านวน 
1 หน่วย 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.๑  แผนงำนบริหารท่ัวไป 



 
 

 
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า
ต่อนาที) จ านวน  1  เครื่อง   
 

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) 
จ านวน  1  เครื่อง   
รายละเอียด 
        -มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  600×600 
dpi 
        -มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
        -มีหน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB 
         -มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ  USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
        -สามารถใช้ได้กับ 
A4,Letter,Legalและ Custom  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 

2,600  
บาท  

อบต.นาโพธิ์ กองคลัง             

รวม ๕  55,800 
บาท 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๒  แผนงำนเคหะและชุมชน 

 



 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง   

ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เครื่องละ 16,000  บาท    
จ านวน  1 เครื่อง  จ านวน   
16,000  บาท 
       - มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  
แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณ 
         นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 
       - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 
 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กองชา่ง             
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

3.๒  แผนงำน เคหะและชุมชน 



 
 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง  
(ต่อ) 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มี DVD – RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(network interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า     
19  นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

รวม 1  16,000 
บาท 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๓  แผนงำนแผนงานสังคมสงเคราะห ์



 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 ค่าคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน  1 เครื่อง   

ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เครื่องละ 
16,000  บาท    จ านวน  1 
เครื่อง  จ านวน   16,000  บาท 
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 
core)  มีความเร็วสญัญาณ 
         นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
       - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
       - มี DVD – RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
       - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
สวสัดิการ
สงัคม 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์



 
 

3.๓  แผนงำน    แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าคอมพิวเตอรส์ านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง  
(ต่อ) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า     
19  นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๓  แผนงำน   แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 



 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานที่ 
ด าเนินการ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

๒. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  
Printer) จ านวน  1  
เครื่อง   

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink  Tank  Printer) 
จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  
4,300  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  Printer)  
โรงงานผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200×1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm)  หรือ  8.8  
ภาพต่อนาที (ipm) 
 
 

4,300 
บาท 

อบต.นา
โพธิ์ 

กอง
สวสัดกิาร
สงัคม 
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3.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
3.๓  แผนงำน    แผนงานสังคมสงเคราะห ์



 
 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  
Printer) จ านวน  1  
เครื่อง  (ต่อ) 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ  4.8  
ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ
A4,Letter,Legal และ 
Custom 

               

รวม ๒  ๒๐,๓๐๐ 
บาท 
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4.ประเภทครภุัณฑ์  ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
4.๑  แผนงำน การศึกษา 



 
 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
จ านวน  ๑ ตู ้

ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
จ านวน  ๑ ตู้ ๆ ละ  6,500  
บาทคุณลักษณะ 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ
ภายในขั้นต่ า 
2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5  
คิวบิกฟุต  เป็นรุ่นท่ีไดร้ับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5  ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

๖,๕00 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศกึษาฯ 

            

รวม 1  ๖,๕00 
บาท 
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๔.ประเภทครภุัณฑ์  โรงงาน 
๔.๑  แผนงำน การศึกษา 



 
 

 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
  งบประมาณ 

(บาท) 
 สถานท่ี 

ด าเนินการ  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ 
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 ค่าเครื่องเป่าลม  พร้อม
อุปกรณ์ลม  ความจุถัง
ลม  25  ลิตร  กระแสไฟ  
220  โวลล์  จ านวน  1  
เครื่อง 

ค่าเครื่องเป่าลม  พร้อม
อุปกรณ์ลม  ความจุถังลม  
25  ลิตร  กระแสไฟ  220  
โวลล์  จ านวน  1  เครื่อง 

8,000 
บาท 

อบต.นาโพธิ ์ กอง
การศกึษาฯ 

            

รวม 1  8,000 
บาท 

              

 

 


