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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

......................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 อาศัยอ านาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2)  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้
ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่    13   ธนัวาคม   พ.ศ. 2563 
 
  
 

(นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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                                                           ส่วนที ่1 
บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และข้อ 27 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
อยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล ท ำ
ให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบติัมำกข้ึน  กำรติดตำมประเมินผล       
ณ ส้ินปีมีควำมสะดวกมำกข้ึน 
  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรท่ีรวบรวมแผนงำนโครงกำร กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริงทั้งหมด   
ในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละปีงบประมำณเพื่อใหท้รำบกิจกรรมพฒันำในพื้นท่ีด ำเนินกำร 

วตัถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เพื่อแสดงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพฒันำและกิจกรรมพฒันำท่ีด ำเนินกำรจริง

ทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ ำปีงบประมำณนั้น 
2.  เพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

มีควำมชดัเจนในกำรปฏิบติัมำกข้ึน 
3.  ลดควำมซ ้ ำซ้อนของโครงกำรมีกำรประสำนงำนและบูรณำกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนและ

จ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงำนโครงกำรพฒันำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แล้วจดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พฒันำทอ้งถ่ิน 

2.  คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ินพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แลว้เสนอผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน   ทั้ งน้ีให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวนันับตั้ งแต่วนัท่ี
ประกำศเพื่อใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินทรำบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกำศไวอ้ยำ่งนอ้ยสำมสิบวนั 

 
 



 
๕ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

 คณะกรรมกำรสนบัสนุน 
 กำรจดัท ำแผนพฒันำ อบต. 

 คณะกรรมกำรสนบัสนุน 
 กำรจดัท ำแผนพฒันำ อบต. 

 คณะกรรมกำรสนบัสนุน 
 กำรจดัท ำแผนพฒันำ อบต. 

 คณะกรรมกำรพฒันำ อบต. 

 

 

 ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัท าแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอรา่งแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอรา่งฯ ตอ่ นายก อบต. 
 

นายก อบต. อนมุตัิ 
 

ประกาศใช ้
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลม 
 

หนว่ยงานอ่ืน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. จะไดท้รำบถึงโครงกำร/กิจกรรม  ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน  
ปีงบประมำณนั้น  
  2. เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำน  ประสำนงำนและติดตำมประเมินผลกำรพฒันำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่2 

บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  2564 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

อ าเภอหัวไทร   จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ยทุธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน(แผนงานเคหะชุมชน) 
    แนวทำงท่ี 1.1  พฒันำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
8 

 
12.12 

 
3,838,000 

 
14.04 

 
กองช่ำง 

รวม 8 12.12 3,838,000 14.04  
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ(แผนงานการเกษตร) 
     แนวทำงท่ี 2.1  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนในชุมชน 

 
2 

 
3.03 

 
420,000 

 
1.54 

 
ส ำนกังำนปลดั 

รวม 2 3.03 420,000 1.54  

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     แนวทำงท่ี 3.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็พ่ึงพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 
                                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     แนวทำงท่ี 3.2  พฒันำกำรใหส้วสัดิกำรดำ้นสงัคม 
                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทำงท่ี 3.3  เพ่ิมประสิทธิภำพชุมชนและพฒันำชุมชนใหมี้ประสิทธิภำพ 
     แนวทำงท่ี 3.4  จดัสวสัดิกำรสังคมใหแ้ก่คนยำกจน สงเครำะห์ผูพิ้กำร เด็ก      
                             ผูด้อ้ยโอกำส ผูสู้งอำยแุละผูป่้วยเอดส์ 
                              แผนงานงบกลาง 

 
 
1 
 
2 
 
 
 
6 

 
 

1.52 
 

3.03 
 
 
 

9.09 

 
 

50,000 
 

20,000 
 
 
 

13,707,570 

 
 

0.18 
 

0.07 
 
 
 

51.81 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
 

ส ำนกังำนปลดั 
 
 
 

ส ำนกังำนปลดั 
รวม 9 13.64 13,707,570 51.81  

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน า้ 
                               แผนงานการพาณิชย์ 
    แนวทำงท่ี 4.1  พฒันำแหล่งน ้ ำเพ่ือกำรเกษตร(แผนงานการเกษตร) 

 
 

6 

 
 

9.09 

 
 

100,000 

 
 

0.37 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 

รวม 6 9.09 100,000 0.37  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ยทุธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด  ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แนวทำงท่ี 5.1  พฒันำสุขภำพอนำมยัใหก้บัประชำชน 
     แนวทำงท่ี 5.2  คุม้ครองผูบ้ริโภคใหมี้ควำมปลอดภยั 

 
 
3 
- 

 
 

4.55 
- 

 
 

120,000 
- 

 
 

0.44 
- 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
- 

รวม 3 4.55 120,000 0.44  

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แนวทำงท่ี 6.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็พ่ึงพำตนเองไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 
                              คุณภำพชีวติในสถำนศึกษำ แผนงานการศึกษา 
                               งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     แนวทำงท่ี 6.2  ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ และอนุรักษศ์ำสนำวฒันธรรมและ 
                             ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
     แนวทำงท่ี 6.3  พฒันำดำ้นกีฬำและนนัทนำกำร งานกฬีาและนันทนาการ 

 
 
1 
3 
 
7 
16 

 
 

1.52 
4.55 

 
10.61 
24.24 

 
 

120,000 
7,230,990 

 
277,500 
450,000 

 
 

0.44 
26.45 

 
1.02 
1.65 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

 
ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

รวม 27 40.92 8,078,490 29.56  

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการ   
     ท่องเที่ยว  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
    แนวทำงท่ี 7.1  สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนกัในกำรจดักำร   
                             ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดลอ้มและกำรท่องเท่ียว 
    แนวทำงท่ี 7.2  พฒันำระบบกำรจดักำรขยะ 
    แนวทำงท่ี 7.3  พฒันำและอนุรักษแ์หล่งน ้ำธรรมชำติ 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

รวม - - - -  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

                                                                                                                 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563                                                                                                       ผด.01 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 

ยทุธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
     แนวทำงท่ี 8.1  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แนวทำงท่ี 8.2  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     แนวทำงท่ี 8.3  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกนัฝ่ำยพลเรือน 
     แนวทำงท่ี 8.4  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บภำษี 
     แนวทำงท่ี 8.5  พฒันำระบบงำนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมระบบคุณธรรมและ  
                             แรงจูงใจในกำรท ำงำน 
     แนวทำงท่ี 8.6  พฒันำบุคลำกรใหมี้ทศันคติท่ีดีและรักงำนบริกำร 
     แนวทำงท่ี 8.7  เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
     แนวทำงท่ี 8.8  เลือกตั้งสมำชิกสภำฯ และผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
     แนวทำงท่ี 8.9  รองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำงๆ 

 
 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

 
 
- 

1.52 
1.52 

- 
 
- 
- 

1.52 
1.52 

 
 
- 

20,000 
90,000 

- 
 
- 
- 

130,000 

500,000 

 
 
- 

0.07 
0.33 

- 
 
- 
- 

0.48 
1.83 

 
 
- 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

- 
 
- 
- 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

 
รวม 4 6.08 740,000 2.71  
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ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
-ส านกัปลดั 
-กองคลงั 
-กองชา่ง 
 

ยทุธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารทั่วไป 
       เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แผนงานบริหารงานคลงั 
      เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แผนงานการเคหะและชุมชน 
      เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
 
 

 
 

3 
 

1 
 

3 
 
 

 
 

4.55 
 

1.52 
 

4.55 
 
 

 
 

100,000 
 

30,000 
 

200,000 
 
 

 
 

0.37 
 

0.11 
 

0.73 
 
 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
 

กองคลงั 
 

กองช่ำง 
 
 

รวม 7 10.62 330,000 1.21  

รวมทั้งหมด 66 100 27,334,060 100  
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
 

ตามแผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  2564 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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บัญชีโครงการ / กจิกรรม /งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

คอนกรีตเสริมเหลก็ สำย
ทำงถนนโรงเรียนบำ้นท่ำ
เตียน (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 7  

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงถนนโรงเรียนบำ้นท่ำเตียน (ช่วงท่ี 
3) หมู่ท่ี 7 ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 205.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกวำ่ 820.00 ตำรำง
เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม
ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสมัพนัธ์จ  ำนวน 1 ป้ำย  

493,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 7 กองช่ำง 
 

            

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อม
รำงระบำยน ้ ำ สำยถนน
ตลำดหวัคลองแหลม     
หมู่ท่ี 4  

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรำงระบำยน ้ ำ สำยถนนตลำดหวั
คลองแหลม หมู่ท่ี 4 ผิวจรำจร กวำ้ง 
3.00 เมตร ระยะทำง 115.00 เมตร หนำ 
.015 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 
345.00 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำม
แบบแปลนท่ี อบต.ก ำหนด) พร้อม
ติดตั้งป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 
ป้ำย 

493,000 
 (งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 4 กองช่ำง 
 

            

 
 

 

 ผด.01 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ผด.01 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                      
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงกำรขดุทำงระบำยน ้ ำ

เลียบถนนสำยคลองชะอวด-
แพรกเมือง และซ่อมแซม
ถนนโดยถมลูกรัง หมู่ท่ี 5 

ขดุทำงระบำยน ้ำเลียบถนนสำย
คลองชะอวด-แพรกเมือง และ
ซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง 
หมู่ท่ี 5 ระยะทำงยำว 900 เมตร 
กวำ้ง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ทอ้งกวำ้ง 0.50 เมตร ปริมำณ
ดินขดุไม่นอ้ยกวำ่ 1,687 ลบ.ม. 
ปรับดินเรียบตลอดสำยพร้อม
ฝังทอ่ระบำยน ้ำ ขนำด 
0.60X1.00 ม. จ ำนวน 6 จุดๆ
ละ 5 ทอ่น จ ำนวน 30 ทอ่น 
และปรับปรุงถนนโดยถม
ลูกรัง ระยะทำง 900 เมตร 
กวำ้ง 4.00 เมตร หนำเฉล่ีย 
0.15 เมตร ปริมำณลกูรังไม่
นอ้ยกวำ่ 648 ลบ.ม. เกรดเกล่ีย
บดอดัเรียบตลอดสำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี
อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 1 
ป้ำย 

467,000 
 (งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 5 กองช่ำง 
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ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ถนนโดยถมลูกรัง
สำยจำกถนนโคกสูง 
ธมัมงั-คลองโคก
สูงธมัมงั (หนำ้
บริษทั) หมู่ท่ี 6  

ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสำยจำก
ถนนโคกสูง ธมัมงั-คลองโคก
สูงธมัมงั (หนำ้บริษทั) หมู่ท่ี 6 
ระยะทำง 400 เมตร กวำ้ง 4.00 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมำณลูกรังไม่
นอ้ยกวำ่ 288 ลบ.ม. เกรดเกล่ีย
ปรับแตง่คนัทำงเดิมก่อนลงวสัดุลูกรัง 
พร้อมเกล่ียบดอดัเรียบตลอดสำย 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนท่ี อบต.
ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย 

165,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 6 กองช่ำง 
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ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ถนนโดยถมลูก รัง
สำยจำกบ้ำนนำยเร่ิม 
ทองบุญชู-เขตต ำบล
ควนชะลิก หมู่ท่ี 10 

ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสำยจำก
บำ้นนำยเร่ิม ทองบุญชู-เขตต ำบลควน
ชะลิก หมู่ท่ี 10 ระยะทำง 1000 เมตร 
กวำ้ง 4.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 720 ลบ.ม. 
เกรดเกล่ียปรับแต่งคนัทำงเดิมก่อนลง
วสัดุลูกรัง พร้อมเกล่ียบดอัดเรียบ
ตลอดสำย  (รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลมก ำหนด )พ ร้อม ติดตั้ ง ป้ ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย 
 

414,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 10 กองช่ำง 
 

            

 
 
 
 
 



 
17 

 
 

ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ระบำยน ้ ำบำ้นนำง
เวยีง-บำ้นนำงเหิม 
ทองเกียรติ หมู่ท่ี 8 

ฝังท่อระบำยน ้ ำบำ้นนำงเวยีง-บำ้น
นำงเหิม ทองเกียรติ หมู่ท่ี 8 
1.00x1.00 เมตร จ ำนวน 10 ท่อน 
พร้อมถมลูกรังหลงัท่อ (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลแหลมก ำหนด)  

80,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 8 กองช่ำง 
 

            

7 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่
ท่ี 2 บำ้นแหลมกลำง  
 

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ท่ี 2 
บำ้นแหลมกลำง 
-ถนนสำยแหลมกลำง เร่ิมจำกบำ้น
นำยวไิล ขวดทอง 
-บำ้นนำยมนุช ชุมทอง 
-ขยำยเขตพำดสำยไฟถนน ขนำดสำย 
1x25 AW 9 ต.มม.ระยะทำง 760 
เมตร 
-ตรวจสอบ,ควบคุมในกำรติดตั้งชุด
โคมไฟถนน จ ำนวน 11 ชุด 
-ค่ำธรรมเนียมเช่ือมสำยเขำ้มิเตอร์ 
ขนำด  15 แอมป์ 1 เคร่ือง  
 

180,400  
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 2  กองช่ำง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่
ท่ี 3 บำ้นท่อมหมู่ 

-ถนนสำยประชำช่ืน เร่ิมจำกบำ้นรำย
อมร หนูพนัธ์  
-ทำงเขำ้บำ้นนำงรดิศำ อินยำว 
-ถนนสำยซอยสวำท เร่ิมจำกบำ้นนำง
แมง ด ำดว้งโรม 
-บำ้นนำงพรรณี คงแกว้ 
-ขยำยเขตไฟพำดสำยไฟถนน ขนำด
สำย 1x25 AW ต.มม. ระยะทำง 1,920 
เมตร 
-ตรวจสอบ,ควบคุฒงำนในกำรติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนน จ ำนวน 27 ชุด 
-ค่ำธรรมเนียมเช่ือสำยเขำ้มิเตอร์ 
ขนำด 15 แอมป์ 1 เคร่ือง 
-แผนกแรงต ่ำ ปักเสำ คอร.ขนำด 8 
เมตร จ ำนวน 8 ตน้ 
-พำดสำยไฟแรงต ่ำ ขนำด 50 ต.มม. 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทำง 
560 เมตร จ ำนวน 2 เสน้ 
 

               

 ผด.01 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9.  

 
-เป็นไปตำมระพระบญัญติัสภำต ำบล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 และท่ีแกไ้ขถึงปัจจุบนั 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537  และท่ีแกไ้ขปัจจุบนั 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)ฉบบัเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 หนำ้ท่ี ล ำดบัท่ี 
9 (กองช่ำง) 

               

10 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่
ท่ี 4 
 

-ถนนสำยซอยประสำทศิลป์ 
-แผนกแรงต ่ำ ปักเสำ คอร.ขนำด 8 
เมตร จ ำนวน 2 ตน้ 
-พำดสำยไฟแรงต ่ำ ขนำด 50 ต.มม. 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะทำง 
240 เมตร จ ำนวน 2 เสน้  
-แผนกไฟฟ้ำสำธำรณะ พำดสำยไฟ
ถนน ขนำดสำย 1x25 AW 19 ต.มม. 
ระยะทำง 1,120 เมตร 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

 
-ตรวจสอบ,ควบคุมงำนในกำรติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนน  จ ำนวน 15 ชุด 
-ค่ำธรรมเนียมเช่ือมสำยเขำ้มิตเตอร์ 
ขนำด 15 แอมป์ 1 เคร่ือง 
- 
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                                                                            
    2.1  แผนงานการเกษตร 
 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือ

น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
เช่น น ้ ำมนัดีเซล เบนซิน 
น ้ ำมนัหล่อล่ืนต่ำงๆ จำรบี ฯลฯ 
นกำรสนบัสนุนใหก้บั
เคร่ืองจกัรกลต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเขำ้มำ
ด ำเนินกำรสูบน ้ ำเขำ้พ้ืน 

400,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนส่งเสริม
กำรเกษตร) 

            

2 วสัดุกำรเกษตร เพ่ือจดัซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร เช่น
สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย 
วสัดุเพำะช ำ ผำ้ใบหรือผำ้พลำสติก 
สปริงเกอร์ พนัธุ์ไม ้พนัธุ์พืชต่ำงๆ
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง แปลนองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมก ำหนด)
พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำร 1 ป้ำย 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกังำน
ปลดั 

(งำนส่งเสริม
กำรเกษตร) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              zzz 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของของชุมชน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

สนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน
และระดบัต ำบล  

ส่งเสริมสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือนและระดบัต ำบล 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำม
เขม้แขง็ของ
ชุมชน) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม                                                                                                                                                                                                                                                 
     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

1 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำคุณภำพชีวติ ผู ้
พิกำร  

ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติ 
ผูพ้ิกำร (รำยละเอียดตำม
โครงกำร) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนสวสัดิกำร
สงัคมและสงัคม
สงเครำะห์) 

            

2 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำคุณภำพชีวติ 
ผูด้อ้ยโอกำส  

ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติ 
ผูด้อ้ยโอกำส (รำยละเอียดตำม
โครงกำร) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำน

สวสัดิกำร
สงัคมและ
สงัคม

สงเครำะห์) 

            

 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำคุณภำพชีวติ 
ผูสู้งอำย ุ

ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติ 
ผูสู้งอำย(ุรำยละเอียดตำม
โครงกำร) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำน

สวสัดิกำร
สงัคมและ
สงัคม

สงเครำะห์) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

1 สมทบกองทุน
ประกนัสงัคม  

จ่ำยสมทบกองทุนประกนัสงัคม
ใหแ้ก่พนกังำนจำ้ง และผูดู้แล
เด็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม   

120,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
 (งบกลำง) 

            

2 สมทบใหก้องทุน
หลกัประกนัสุขภำพ
ระดบัทอ้งถ่ิน 

สมทบใหก้องทุนหลกัประกนั
สุขภำพระดบัทอ้งถ่ินของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม 

120,000 
(งบ อบต. 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
 (งบกลำง) 

            

3 สมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน(กบท.) 

จ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
(กบท) 

209,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
 (งบกลำง) 
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ผด.01 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

4 เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอำย ุ

จ่ำยเป็นกำรรองรับกำรจดัสวสัดิกำรใหแ้ก่ผูสู้งอำย ุ60 ปีข้ึน
ไปท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยกำรจ่ำยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุองอปท.พ.ศ.2552 และไดข้ึ้น
ทะเบียนขอรับเบ้ียยงัชีพรำยเดือนแบบขั้นบนัไดส ำหรับ
ผูสู้งอำย ุ60 ปี ข้ึนไป 

10,416,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกั
ปลดั 

 (งบกลำง) 

            

5 เบ้ียยงัชีพ
ผูพ้ิกำร 

จ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บัคนพิกำร ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลม  

1,800,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกั
ปลดั 

 (งบกลำง) 

            

6 เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วย
เอดส์ 

ด ำเนินกำรรองรับกำรสงเครำะห์กำรจดัสวสัดิกำรใหแ้ก่
ผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท ำกำรวนิิจฉยัแลว้และมี
ควำมเป็นอยูย่ำกจนไม่มีผูอุ้ปกำรเล้ียงดูไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพเล้ียงดูตนเองไดโ้ดยมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนละ 500 
บำท 

72,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกั
ปลดั 

 (งบกลำง) 

            

7 สมทบ
กองทุน
เงิน
ทดแทน 

จ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนเงินทดแทนแก่พนกังำน อบต. 5,500 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกั
ปลดั 

 (งบกลำง) 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งน ้า                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     4.1  แผนงานการพาณิชย์  
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำ

ไฟฟ้ำพร้อมท่อมอเตอร์ 
หมู่ท่ี 2 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน า้มอเตอร์-ใช้

มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 

ใช้กบักระแสไฟฟ้า 1 เฟส 2 

สาย 220 ไวลล์ 

-ขนาดท่อส่ง(แสตนเลส) ไม่

น้อยกว่า 8 นิว้ ความยาว 8 

เมตร 

-อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบ

น า้และของมเิตอร์ไฟฟ้า ต้องมี

ครบชุดพร้อมทีจ่ะใช้งานได้ 

 

100,000 ต ำบลแหลม กองช่ำง    
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5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ควบคุมโรคพิษสุนขับำ้  
 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรฉีด
วคัซีนป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนขับำ้เช่น โครงกำรวสัดุ
เขม็ วคัซีนส ำลีและอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนขั
บำ้ ตำมพระปณิธำนของ
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้
ลูกเธอเจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์วลยั
ลกัษณ์อคัรรำชกมุำรี ในพ้ืนท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม 

55,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ท่ี 1 – 10 
ต ำบลแหลม 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                  ผด.01 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

เด็กแห่งชำติ   
ด ำเนินกำรโครงกำรจดั
กิจกรรมงำนวนัเด็กแห่งชำติ 
เช่น ค่ำของรำงวลั ค่ำตกแตง่
สถำนท่ี ฯลฯ 

130,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  

สนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 
(1)ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำวนั 
896,700 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นอำหำร
กลำงวนัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ใน
สังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม จ ำนวน 5 ศูนย ์ส ำหรับเดก็
อำย ุ2-5 ปี ในอตัรำม้ือละ 20 บำท 
จ ำนวน 245 วนั 
(2) ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ตั้งไว ้
311,100 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จดักำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ สังกดัองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลม จ ำนวน 
5 ศูนย ์อตัรำคนละ 1,700 บำท 
ต่อคน/ปี 
(3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำ 
ตั้งไว ้134,470 บำท เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำจดัสรรส ำหรับ 

1,437,780 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 

            

 

ผด.01 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  เด็กปฐมวยั (อำย ุ3-5ปี) ของ

ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ สงักดั
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม จ ำนวน 5 ศูนย ์ดงัน้ี 
 3.1) ค่ำหนงัสือเรียน เป็นเงิน 
23,800 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
หนงัสือเรียนเด็กศูนยพ์ฒันำ
เด็กเลก็ จ ำนวน 119 อตัรำคน
ละ 200 บำท/ปี 
 3.2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เป็น
เงิน 23,800 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียนเด็กศูนย์
พฒันำเด็กเลก็ จ ำนวน 119 คน 
อตัรำคนละ 200 บำท/ปี 
 3.3) ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน 
เป็นเงิน 35,700 บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน เด็ก
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ จ ำนวน 119 
คน อตัรำคนละ 300 บำท/ปี 
 3.4) ค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
เป็นเงิน 51,170 บำท ตั้งไวเ้พ่ือ 

               

ผด.01 
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ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ผูเ้รียน เด็กศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 
จ ำนวน 119 คน อตัรำคนละ 
430 บำท/ปี 

               

2. โครงกำรเสริมสร้ำง
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั
นิทรรศกำรเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ์กำรจดั
กำรศึกษำของศูนยพ์ฒันำเด็ก
เลก็ 

5,000 ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                              ผด.01 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงกำรอำหำรเสริม(นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม

(นม) เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันำ
เด็กเลก็ สงักดัองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลม จ ำนวน 192 
คน และโรงเรียน สงักดั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลม จ ำนวน 463 
คน รวม 655 คน อตัรำคนละ 
7.37 บำท จ ำนวน 260วนั 
 

1,255,110 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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236.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                             ผด.01 

     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

โรงเรียนในเขตองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลม 

จ่ำยเป็นค่ำสนบัสนุนอำหำร
กลำงวนัเด็กนกัเรียน จ ำนวน 
463 คน จ ำนวน 4 โรงเรียน 
อตัรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 
200 วนั 

1,812,000  
(งบอบต.)  

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                             
                     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงกำรแห่เทียนพรรษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดัท ำโครงกำรแห่เทียนพรรษำ 
เช่นจำ้งเหมำบริกำร ค่ำตกต่ำง
รถแห่เทียน ค่ำจดัขบวนแห่และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น  

100,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

2 โครงกำรจดักิจกรรมวนั
ผูสู้งอำยแุละวนัสงกรำนต ์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ เช่น ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำจำ้งเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำเช่ำเตน็ท ์เคร่ืองเสียง 
และค่ำวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ี 
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ 

120,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

 
 
 
 
 

ผด.01 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                             
                     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

กระทง 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั
งำนลอยกระทง เช่น ค่ำ
ประชำสมัพนัธ์ ค่ำเช่ำเตน็ท ์
โตะ๊ เกำ้อ้ี ค่ำจำ้งเหมำต่ำงๆ 
(เช่น ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง เวที) เงิน
รำงวนั ฯลฯ  

120,000 
(งบ อบต.) 

ท่ีท  ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอหวัไทร 

ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

4 อุดหนุนโครงกำรจดั
กิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระ
นำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินี 
ประจ ำปี พทุธศกัรำช 
2564( 03 มิ.ย.64) 
 

สนบัสนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอหวัไทร ส ำหรับกำรจดั
โครงกำรจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เน่ืองในโอกำสวนั
เฉลิมพระชนพรรษำ สมเดจ็
พระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินี 
ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2564 ใน
วนัท่ี 3 มิถุนำยน 2564 

10,000 
(งบ อบต.) 

 
 

ท่ีท  ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอหวัไทร 

ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

 
 

ผด.01 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                          ผด.01 
     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
            งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

พระเกียรติฯ เน่ืองใน
โอกำสวนัเฉลิมชนพรรษำ 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี
พนัปีหลวง ประจ ำปี 
พทุธศกัรำช 2564 (12 ส.ค.
64) 

สนบัสนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอหวัไทร ส ำหรับกำรจดั
โครงกำรจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษำ สมเด็จพระ
บรมรำชชนนีพนัปีหลวง 
ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2564 ใน
วนัท่ี 12 สิงหำคม 2564 

10,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

6 โครงกำรเรียนรู้ทำงดำ้น
วฒันธรรมในกระบวนกำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมงำน
ประเพณีแห่ผำ้ข้ึนธำตุ (วนั
มำฆบูชำ) ประจ ำปี 2564 

สนบัสนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอหวัไทร ส ำหรับกำรจดั
โครงกำรเรียนรู้ทำงดำ้น
วฒันธรรม โดยกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมงำน
ประเพณีแห่ผำ้ข้ึนธำต ุ

2,500 
(งบ อบต.) 

ท่ีวำ่กำร
อ ำเภอหวั
ไทร 

ส ำนกัปลดั 
(งำนศำสนำ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                        ผด.01 
     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ  
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

นกักรีฑำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนัในระดบัต่ำงๆ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งตวันกักีฬำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ กรีฑำ
ในระดบัต่ำงๆ รวมถึงโครงกำร
แข่งขนัต่ำงๆ เช่นโครงกำรคุณ
หลวงเกมส์ โครงกำรแข่งขนั
กีฬำระหวำ่งต ำบล โครงกำร
แข่งขนักีฬำเช่ือมควำมสำมคัคี
ระหวำ่งต ำบล เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำ
อุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทน
ผูจ้ดักำรทีม ผูค้วบคุมทีม ผู ้
ฝึกสอนและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ ำเป็น 

40,000 
 (งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                        ผด.01 
     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ  
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ประชำชนโดยกำรแข่งขนั
กีฬำประจ ำอ  ำเภอ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรแข่งขนักีฬำอ ำเภอ 
เช่น ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
ค่ำประชำสัมพนัธ์ ค่ำจำ้งเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบ้ีย
เล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำอุปกรณ์กีฬำ 
ค่ำตอบแทนผูจ้ดักำรทีม ผูค้วบคุม
ทีม ผูฝึ้กสอบ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 
ท่ีจ ำเป็น โดยบูรณำกำร่วมกบั
โรงเรียนในเขตต ำบลแหลม และ
ศูนยกี์ฬำต ำบลแหลม 

40,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร) 

            

3 โครงกำรแข่งขนักีฬำ กรีฑำ  
ต ำบลแหลม 

จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกีฬำ-กีฑำ 
ต ำบลแหลม เช่นค่ำตอบแทนใช้
สอยและวสัดุ ค่ำประชำสัมพนัธ์ 
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตดัสิน 
ค่ำของขวญั ค่ำของรำงวนั และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น โดยบูรณำ
กำรร่วมกบัศูนยกี์ฬำต ำบลแหลม 

 300,000 
 (งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร) 
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        ผด.01                                                                                                                                                                                                                                                                 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

ฟุตบอลตำ้นยำเสพติด 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรแข่งขนักีฬำฟุตบอลตำ้นยำ
เสพติด เช่น ค่ำตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่ำประชำสัมพนัธ์ 
ค่ำจำ้งเหมำบริกำร ต่ำงๆ 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตดัสิน 
ค่ำของขวญั ค่ำรำงวลั เงินรำงวลั 
และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น โดย
บูรณำกำรร่วมกบัศูนยกี์ฬำต ำบล
แหลม 

30,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร) 

            

5 วสัดุกีฬำ ค่ำจดัซ้ือวสัดุกีฬำ และอุปกรณ์
กีฬำต่ำงๆ ใหแ้ก่ศูนยกี์ฬำต ำบล
แหลม  

60,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร) 

            

6 วสัดุอ่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือแผน่ผำ้
พลำสติก HD PE ขนำดกวำ้ง 7 
เมตร ยำว 41 เมตร หนำ 0.75 
มิลลิเมตร จ ำนวน 3 ชุดและ
จดัซ้ือวสัดุอ่ืนท่ีจ ำเป็นตอ้งใช ้

73,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม  ส ำนกัปลดั
(งำนกีฬำและ
นนัทนำกำร 
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7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                           ผด.01 
     7.2  แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     7.3 แผนงานพฒันาและอนุรักษ์แหล่งน า้ธรรมชาติ 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
----- ------------------------------ ------------------------------------ ---------------- -------------- ----------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
    8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 

โครงกำรจดัท ำเวทีประชำคมและ
ส่งเสริมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำ
แผนชุมชน  

จดัท ำเวทีประชำคมและ
ส่งเสริมกำรสนบัสนุนกำร
จดัท ำแผนชุมชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 

            

2 โครงกำรอุดหนุนตำมโครงกำร
บริหำรจดักำรศูนยป์ฏิบติักำร
ร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน  

อุดหนุนตำมโครงกำรบริหำร
จดักำรศูนยป์ฎิบติักำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ ำเภอ   หวัไทร 

20,000 
(งบ อบต.) 

อ ำเภอหวั
ไทร 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 

            

3 โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภยั
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุจรำจร
ช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ 

รณรงคส่์งเสริมดำ้นควำม
ปลอดภยัและลดอุบติัเหตุ
จรำจรช่วงเทศกำลต่ำงๆ  

90,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรรักษำควำม
สงบภำยใน) 
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ผด.01 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
    8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
400,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำรทัว่ไป) 

            

5 โครงกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติั
ประจ ำ อบต.แหลม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิต
อำสำภยัพิบติัประจ ำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แหลม เช่น ค่ำวทิยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งและ
เคร่ืองด่ืม และจดัสถำนท่ี 
และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ี
เขำ้รำยจ่ำยน้ี 

30,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบล
แหลม 

ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำรทัว่ไป
เก่ียวกบักำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน) 
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ผด.01 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      8.7  เพิม่ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

โทรคมนำคม 

 จ่ำยเป็นค่ำส่ือสำรผำ่นดำวเทียม ค่ำ
เช่ำพ้ืนท่ีเวปไซด ์ค่ำดูแลระบบและ
พฒันำระบบ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำร
ใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตและค่ำส่ือสำร
อ่ืนๆ และใหห้มำยควำมถึง
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ือใหใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำว
และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำร
ใชบ้ริกำร 

110,000 

(งบ อบต.) 

 

อบต.แหลม ส ำนกังำนปลดั             
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                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.02/1
          

  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซ้ือเกำ้อ้ีท ำงำน จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเกำ้อ้ีท ำงำน

ผูบ้ริหำร แบบหมุนได ้ปรับระดบัสูงต ่ำ

ได ้จ ำนวน 2 ตวั 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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  ผด.02/1 
  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 ซ้ือเกำ้อ้ี เกำ้อ้ี จ ำนวน 4 ตวั เป็นเกำ้อ้ี

โครงขำเหลก็ชุบ โครเม่ียม
อยำ่งดีดดัรูปแบบ ตวั C มีท่ี
วำงแขน ขนำด 59x66x90CM 
ท่ีนัง่และพนกัพิงบุดว้ย
ฟองน ้ ำหุม้   

15,600 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ซ้ือโตะ๊ท ำงำนส ำหรับผูบ้ริหำร จดัซ้ือโตะ๊ท ำท ำงำนผูบ้ริหำร

ท ำโวยไมพ้ำติเคิลอบอร์ดปิด

ผิวอยำ่งเรียบร้อย  ขนำดกวำ้ง 

ไม่นอ้ยกวำ่ 80 ซม. ยำวไม่

นอ้ยกวำ่ 90 ซม.และสูงไม่

นอ้ยกวำ่ 75 ซม. ตูล้ิ้นชกั 2 

ล้ินชกั พร้อมมีตูข้ำ้งๆ จ ำนวน 

1 ตู ้(รำคำตำมทอ้งตลำด) 

36,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรถบรรทุก(ดีเซล) 

1 คน กระบอกสูบไม่ต ่ำกวำ่ 
24,000 ซีซี หรือก ำลงั
เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ำกวำ่ 110
กิโลวตัต ์เป็นกระบะส ำเร็จรูป  
หอ้ง  หอ้งโดยสำรเป็นแบบ
ดบัเบ้ิลแคบ๊ 4 ประต ู

17,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. ส ำนกังำน
ปลดั 

(งำนบริหำรงำน
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 กลอ้งถ่ำยภำพ จดัซ้ือกลอ้งถ่ำยภำพระบบ

ดิจิตอล  พร้อมเลนส์ ควำม

ละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 20 ลำ้น

พิกเซล หน่อยประมวลผล

ภำพ DIGIC 8 ถ่ำย 4 ไดท่ี้ 

30P แบบไม่ครอป Full HD 

120 p โฟกดัแบบ Dual Pixel 

Eye AF Electronic shutter 

1/160000s Enhanced Movie 

IS ถ่ำยภำพน่ิงต่อเน่ืองได้

สูงสุดถึง 16 FPS Fous 

Bracketing รองรับ Wi-Fi c]t 

Bluetooth โหมด Selfie และ

โหมด Vlog หนำ้จอสมัผสั 

ขนำด 3 น้ิว 

(รำคำตำมทอ้งตลำด) 

40,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ

งำนส ำนกังำน มีหน่วย

ประมวลผลกลำง (CPU) ไม่

นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4Core) 

มีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ

พ้ืนฐำน ไม่นอ้ยกวำ่ 3.1GHz 

หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

หน่วยประมวลผลกลำง 

(CPU) มีหน่วยควำมจ ำ แบบ 

Cache Memory รวมในระดบั 

Level เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ย

กวำ่ 4 MB ,มีหน่วยควำมจ ำ

หลกั (RAM)=ชนิด DDR4 

หรือดีกวำ่  มีขนำดไม่นอ้ย

กวำ่ 4 GB  มีหน่วยจดัเก็บ

ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่  

22,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 

 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จ ำนวน 1 หน่วย มีช่อง

เช่ือมต่อระบบเคร่ืองข่ำย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/100 Base-T หรือ

ดีกวำ่ จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 

ช่อง มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์ มี

จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ย

กวำ่ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 

รำคำมำตรฐำนกระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษกิจและสงัคม 
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ผด.02/1 
  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1  

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์

ไม่นอ้ยกวำ่ 600x600 dpi มีควำมเร็วในกำร

พมิพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 

18 หนำ้ต่อนำที (ppm) มีควำมเร็วในกำรพมิพ์

สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 18 หนำ้ต่อ

นำที(ppm) สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลบัหนำ้

อตัโนมติัได ้ มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) 

ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 128 MB ,มีช่องเช่ือต่อ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวน

ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง มีช่องเช่ือมต่อระบบ

เครือข่ำย (Network Inferface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวำ่  จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง 

หรือ สำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือข่ำยไร้สำย Wi-fi 

( IEEE 802.11b,g,n) ได ้มีถำดใส่กระดำษได้

ไม่นอ้ยกวำ่ 150 แผน่ สำมำรถใชไ้ดก้บั A4 , 

Letter และ Custom รำคำมำตรฐำนกระทรวง

ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

10,000 
(งบ อบต.) 

ต ำบลแหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 

1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

อเนกประสงค ์
ซ้ือเคร่ืองอ่ำนบตัรแบบ

อเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) จ  ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ 

เคร่ืองละ 700 บำท สำมำรถอ่ำน

และเขียนขอ้มูลในบตัรแบบ

อเนกประสงค ์(Smart Card) 

ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 

ได ้มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ

ไม่นอ้ยกวำ่ 4.8 MHz สำมำรถ

ใชง้ำนผำ่นช่องเช่ือต่อ 

(Interface) แบบ USB ได ้

สำมำรถใชก้บับตัร

อเนกประสงค ์(Smart Card) ท่ี

ใชแ้รงดนัไฟฟ้ำ ขนำด 5 

Volts,3 Volts, 1.8Volts ไดเ้ป็น

อยำ่งนอ้ย รำคำมำตรฐำน

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

1,400 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำร
ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

9 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 
800 va  

มีก ำลงัไฟดำ้นนอกไม่นอย้กวำ่ 
800 Va (480 Watts) สำมำรถ
ส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 15 
นำที รำคำมำตรฐำนกระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 

2,500 
(งบ อบต.
แหลม) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำรทัว่

เก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

 
ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนกังำน (จอ
แสดงภำพขนำด ไม่นอ้ย
กวำ่ 19 น้ิว 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน มีหน่วยประมวลผล
กลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกน
หลกั (4Core) มีควำมเร็ว
สญัญำณนำฬิกำพ้ืนฐำน ไม่
นอ้ยกวำ่ 3.1GHz หรือดีกวำ่ 
จ ำนวน 1 หน่วย หน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU) มี
หน่วยควำมจ ำ แบบ Cache 
Memory รวมในระดบั Level 
เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 
MB ,มีหน่วยควำมจ ำหลกั 
(RAM)=ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่  
มีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB  มี
หน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA 
หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 250 G มี DVD-RW หรือ

2,500 
(งบ อบต.
แหลม) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำรทัว่

เก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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ดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเคร่ืองข่ำย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/100 Base-T หรือดีกวำ่ 
จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง มี
ช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0  หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ย
กวำ่ 3 ช่อง มีแป้นพิมพแ์ละ
เมำส์ มีจอแสดงภำพขนำดไม่
นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว จ ำนวน 1 
หน่วย รำคำมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษกิจและสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 

 
 

ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

 
ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

11 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
(Ink Tak Primter)  

เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำน
ผูผ้ลิต มีควำมละเอียดในกำร
พิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200x1,200 
dpi มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำง
ขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด 
A4  ไม่นอ้ยกวำ่ 19 หนำ้ต่อนำที 
(ppm) หรือ 5 ภำพ มีช่อง
เช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวน ไม่นอ้ย
กวำ่ 1 ช่อง มีถำดใส่กระดำษได้
ไม่นอ้ยกวำ่ 50 แผน่ สำมำรถ
ใชไ้ดก้บั A4,Legal และ 
Custom รำคำมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม 

2,500 
(งบ อบต.
แหลม) 

อบต.แหลม ส ำนกัปลดั 
(งำนบริหำรทัว่

เก่ียวกบั
กำรศึกษำ) 
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ผด.02/1 

1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

12 เคร่ืองพิมพช์นิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
สั้น 

จ ำนวนหวัพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 24 
เขม็ มีควำมกวำ้งในกำรพิมพไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 80 คอลมัน์ (Column) 
มีควำมเร็วขณะพิมพร่์ำง
ควำมเร็วสูง ขนำด 10 ตวัอกัษร
ต่อน้ิว ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 400 
ตวัอกัษรต่อวนิำที  มีควำม
ละเอียดในกำรพิมพแ์บบ 
Enhanced Graphics ไม่นอ้ยกวำ่ 
360x360 dpi มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Input Buffer ไม่นอ้ยกวำ 
128 KB มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 1.1 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่
นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง รำคำมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม  

22,000 
งบอบต.
แหลม 

อบต.แหลม กองคลงั 
(งำนบริหำรงำน

ทัว่ไป) 
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ผด.02/1 

1. ครุภณัฑ์ 
      1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

            ครุภณัฑส์ ำนกังำน 
ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติด

ผนงั จ ำนวน 3 เคร่ือง มีขนำด

ท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต ่ำกวำ่ 

12,000 บีทีย ูเป็นเคร่ืองปรับ

อำกำสท่ีมีควำมสำมำรถใน

กำรท ำควำมเยน็ขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทีย ูตอ้งไดรั้บรอง

มำตรฐำน

ผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรมและ

ฉลำกประหยดัไฟฟ้ำ เบอร์ 5 

ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมี

ระบบฟอกอำกำศ  สำมำรถ

ดกัจบัอนุภำคฝุ่ นละอองและ

สำมำรถอดลำ้งท ำควำม

สะอำดได ้(รำคำตำม

มำตรฐำนครุภณัฑ)์ 

51,000 
(งบ อบต.
แหลม) 

อบต.แหลม กองช่ำง 
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ผด.02/1 

1. ครุภณัฑ์ 
      1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
            ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 เคร่ืองตดัแต่งพุม่ไม ้ เคร่ืองตดัแต่งพุม่ไมช้นิดใช้

เคร่ืองยนต ์แบบมือถือ ขนำด 
22 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง ใช้
เคร่ืองยนตเ์บนซิน 1 สูบ 2 
จงัหวะ ควำมจุกระบอกสูบไม่
นอ้ยกวำ่ 21 ซีซี  เคร่ืองยนต์
ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 0.8 แรงมำ้ 
ใบมีดตดัขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 22 
น้ิว ใบมีดตดัสำมำรถใชไ้ด ้2 
ดำ้น (รำคำตำมมำตรฐำน
ครุภณัฑข์องส ำนกังบประมำณ  

11,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่ำง 
 

            

 
 
 
 
 
 



 
59 

 
 

ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
            ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 เคร่ืองเป่ำลม ขนำดเคร่ืองยนตไ์ม่ต ่ำกวำ่ 4 

แรงมำ้ ควำมเร็วรอบ ไม่นอ้ย
กวำ่ 7,200/นำที ควำมเร็วลมไม่
นอ้ยกวำ่ 0.5 ลบ.ม/นำที พร้อม
ชุดเคร่ืองมือ(รำคำตำม
ทอ้งตลำด)   

7,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่ำง 
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.2 แผนงำนเคหะชุมชน 
            ครุภณัฑ์โรงงำน 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต ์ ขนำดเคร่ืองยนตไ์ม่ต ่ำกวำ่ 5 

แรงมำ้ บำร์ไซ่ ขนำด 12 น้ิว 
พร้อมชุดคู่มือ (รำคำตำม
ทอ้งตลำด) 
 

10,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่ำง             

17 เทปวดัระยะทำง สำยเทปท ำดว้ยวสัดุไฟเบอร์กลำส 
ควำมยำว 50 เมตร ตลบัเป็นทรงกลม
มีสำยคำดไวย้ดึกบัมือ หนำ้กวำ้งเส้น
เทป 13 มม. หนำ 0.5 มม. มีตวัเลข
บอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีด
แบ่งยอ่ยทุกๆ 1 มิลลิเมตร  

2,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่ำง             
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ผด.02/1 
1. ครุภณัฑ์ 
      1.2 แผนงำนเคหะชุมชน 
            ครุภณัฑ์โรงงำน 

ล าดบั
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 ลอ้วดัระยะ แบบอนำลอ๊ค  

พบั 2 ท่อน  
โครงสร้ำงของลอ้ท ำดว้ยวสัดุ
พลำสติกแขง็ ขอบวงลอ้หุม้ดว้ย
ยำง(เสน้รอบวง 1 เมตร) 
เสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 318.50 
มิลลิเมตร  โครงดำ้มท ำดว้ย
วสัดุโลหะพบัเก็บได ้2 ท่อน 
ค่ำท่ีวดัไดสู้งสุด 9999.9 ม. 
มำตรวดัแสดงผลเป็นหน่วย
เมตร แสดงค่ำระยะทำงละเอียด
ทุกๆ 10 เซนติเมตร 

10,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่ำง             
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ผด.02/1 
2. ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
      2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
             

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


