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                                                           ส่วนที� 1 
บทนํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5น  
พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 และขอ้ 27 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการดาํเนินงาน เพื5อใช้เป็น
เครื5องมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื5อควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งยงัเป็นเครื5องมือในการติดตามการดาํเนินงานและการประเมินผล ทาํ
ให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบติัมากขึ�น  การติดตามประเมินผล       
ณ สิ�นปีมีความสะดวกมากขึ�น 
  แผนการดาํเนินงานเป็นเอกสารที5รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที5ดาํเนินการจริงทั�งหมด   
ในเขตพื�นที5องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นในแต่ละปีงบประมาณเพื5อใหท้ราบกิจกรรมพฒันาในพื�นที5ดาํเนินการ 

วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1.  เพื5อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมพฒันาที5ดาํเนินการจริง

ทั�งหมดในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นประจาํปีงบประมาณนั�น 
2.  เพื5อให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั�นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น     

มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึ�น 
3.  ลดความซํ� าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการทาํงานกบัหน่วยงานและ

จาํแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาํเนินงาน 

ขั)นตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ5นรวบรวมแผนงานโครงการพฒันา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ5นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื5นๆที5
ดาํเนินการในพื�นที5ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น แล้วจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ5น 

2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ5นพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ5น
ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน  ทั�งนี� ให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันับตั�งแต่วนัที5
ประกาศเพื5อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ5นทราบโดยทั5วกนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

 
 



ขั)นตอนในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการพฒันา อบต. 

 

 

 ผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทําแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ตอ่ นายก อบต. 

นายก อบต. อนมุตัิ 

ประกาศใช้ 

องค์การบริหารสว่นตําบลแหลม 

หนว่ยงานอื*น 

2 



 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. จะไดท้ราบถึงโครงการ/กิจกรรม  ที5จะเกิดขึ�นในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นใน  
ปีงบประมาณนั�น  
  2. เป็นเครื5องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5น 
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ส่วนที� 2 
บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2562 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

อาํเภอหัวไทร   จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
                                                                                                           แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2562                                                                                                  ผด.01 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน(แผนงานเคหะชุมชน) 
    แนวทางที5 1.1  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน 

 
10 

 
14.92 

 
3,893,000 

 
16.68 

 
กองช่าง 

รวม 10 14.92 3,893,000 16.68  

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ(แผนงานการเกษตร) 
     แนวทางที5 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน 

 
2 

 
2.98 

 
420,000 

 
1.79 

 
สาํนกังานปลดั 

รวม 2 2.98 420,000 1.79  
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     แนวทางที5 3.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
                                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     แนวทางที5 3.2  พฒันาการใหส้วสัดิการดา้นสงัคม 
                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางที5 3.3  เพิ5มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ 
     แนวทางที5 3.4  จดัสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่คนยากจน สงเคราะห์ผูพ้ิการ เดก็      
                             ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายแุละผูป้่วยเอดส์ 
                              แผนงานงบกลาง 

 
 

1 
 

2 
 
 
 

6 

 
 

1.49 
 

2.98 
 
 
 

8.95 

 
 

50,000 
 

20,000 
 
 
 

12,094,100 

 
 

0.21 
 

0.08 
 
 
 

51.81 

 
 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
 
 
 

สาํนกังานปลดั 

รวม 9 11.94 12,164,100 52.11  
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํ)า 
                               แผนงานการพาณิชย์ 
    แนวทางที5 4.1  พฒันาแหล่งนํ�าเพื5อการเกษตร(แผนงานการเกษตร) 

 
 

6 

 
 

8.95 

 
 

219,000 

 
 

0.93 

 
 

สาํนกังานปลดั 
รวม 6 8.95 219,000 0.93  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
                                                                                                              แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2562                                                                                                 ผด.01 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แนวทางที5 5.1  พฒันาสุขภาพอนามยัใหก้บัประชาชน 
     แนวทางที5 5.2  คุม้ครองผูบ้ริโภคใหม้ีความปลอดภยั 

 
 

3 
- 

 
 

4.47 
- 

 
 

339,600 
- 

 
 

1.45 
- 

 
 

สาํนกังานปลดั 
- 

รวม 3 4.47 339,600 1.45  
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     แนวทางที5 6.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
                              คุณภาพชีวิตในสถานศึกษา แผนงานการศึกษา 
                               งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
     แนวทางที5 6.2  ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา และอนุรักษศ์าสนาวฒันธรรมและ 
                             ภูมิปัญญาทอ้งถิ5น งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น  
     แนวทางที5 6.3  พฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 

 
 

1 
3 
 

7 
16 

 
 

1.49 
4.47 

 
10.44 
23.88 

 
 

120,000 
4,650,278 

 
282,500 
708,000 

 
 

0.51 
19.92 

 
1.21 
3.03 

 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

รวม 27 40.29 5,760,778 24.68  
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ�งแวดล้อมและการ   
     ท่องเที�ยว  แผนงานบริหารงานทั�วไป 
    แนวทางที5 7.1  สร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในการจดัการ   
                             ทรัพยากรธรรมชาติสิ5งแวดลอ้มและการท่องเที5ยว 
    แนวทางที5 7.2  พฒันาระบบการจดัการขยะ 
    แนวทางที5 7.3  พฒันาและอนุรักษแ์หล่งนํ�าธรรมชาติ 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 

- 
- 

 
- 
 
- 
- 

รวม - - - -  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

                                                                                                                 แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2562                                                                                                       ผด.01 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 

 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 
     แผนงานบริหารทั�วไป 
     แนวทางที5 8.1  เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
     แนวทางที5 8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     แนวทางที5 8.3  เพิ5มประสิทธิภาพในการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 
     แนวทางที5 8.4  เพิ5มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
     แนวทางที5 8.5  พฒันาระบบงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรมและ  
                             แรงจูงใจในการทาํงาน 
     แนวทางที5 8.6  พฒันาบุคลากรใหม้ีทศันคติที5ดีและรักงานบริการ 
     แนวทางที5 8.7  เพิ5มช่องทางในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน 
     แนวทางที5 8.8  เลือกตั�งสมาชิกสภาฯ และผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 
     แนวทางที5 8.9  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 

 
 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

 
 
- 

1.49 
1.49 

- 
 
- 
- 

1.49 
1.49 

 
 
- 

20,000 
70,000 

- 
 
- 
- 

70,550 

200,000 

 
 
- 

0.08 
0.29 

- 
 
- 
- 

0.30 
0.85 

 
 
- 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

- 
 
- 
- 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 

รวม 4 5.97 360,550 1.54  
 
 

 

 

 

7 



 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

                                                                                                                 แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2562                                                                                                       ผด.02/1 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 

แผนงานบริหารงานทั*วไป 

-สํานกัปลดั 

-กองคลงั 

-กองชา่ง 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 
     แผนงานบริหารทั�วไป 
       เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
     แผนงานบริหารงานคลงั 
      เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
     แผนงานการเคหะและชุมชน 
      เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
 
 

 
 

3 
 

1 
 

3 
 
 

 
 

4.47 
 

1.49 
 

4.47 
 
 

 
 

126,000 
 

6,000 
 

49,900 
 
 

 
 

0.53 
 

0.02 
 

0.21 
 
 

 
 

สาํนกังานปลดั 
 

กองคลงั 
 

กองช่าง 
 
 

รวม 7 10.44 181,900 0.78  
รวมทั)งหมด 68 100 23,338,928 100  
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บญัชีโครงการ/กจิกรรม 
 

ตามแผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2562 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม /งบประมาณ   
                                                                                                                   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                                                                           ผด.01 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม  อาํเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ถนนซอย
สมพงศ ์ หมู่ที5 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ถนนซอยสมพงศ ์หมู่ที5 
4  กวา้ง 4  เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที5 อบต.กาํหนด พร้อม
ติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย  

498,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 4 กองช่าง 
 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย
นายวโิรจน์ (ช่วงที5 2) 
หมู่ที5 3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ซอยนายวโิรจน์ หมู่ที5 
3  กวา้ง 4  เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที5 อบต.กาํหนด พร้อม
ติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย 
 
 

498,000 
 (งบ อบต.) 

หมู่ที5 3 กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ผด.01 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน                                                                                                                                                                                                                      
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
โรงเรียนบา้นท่าเตียน  
หมู่ที5 7  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย
นายวโิรจน์ หมู่ที5 7 ระยะทาง 
200 เมตร ทาํผิวจราจร กวา้ง 4 
เมตร หนาเฉลี5ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที5
อบต.กาํหนด พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย 

498,000 
 (งบ อบต.) 

หมู่ที5 7 กองช่าง 
 

            

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ถนนบา้นแหลมกลาง(ช่วงที5 
4) หมู่ที5 2 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนน
บา้นแหลมกลาง(ช่วงที5 4) หมู่
ที5 2 ระยะทาง 200 เมตร ทาํ
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร หนา
เฉลี5ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที5 อบต.กาํหนด พร้อม
ติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย 

498,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 2 กองช่าง 
 

            

 

10 



11 
ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการตอกเสาเขม็
กนัตลิ5งและถมดิน
เสริมไหล่ทางถนน
สายจากทางหลวง 
3050 – ชายพรุ  
หมู่ที5 5 

ตอกเสาเขม็กนัตลิ5งและถมดินเสริม
ไหล่ทางถนนสายจากทางหลวง 3050 
– ชายพรุ หมู่ที5 5 ตอกเขม็ไมส้น
ขนาด ศก 4 นิ�ว ยาว 4 เมตร จาํนวน 
480 ตน้ ดินถม จาํนวน 200 ลบ.ม.
และลงวสัดุลูกรังถมพื�นถนนยาว 120 
เมตร กวา้ง 4 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
นอ้ยกวา่ 100 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที5 อบต.กาํหนด พร้อม
ติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย 

123,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 5 กองช่าง 
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ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยถมลูกรัง
สายหวัควนโถะ๊-
บา้นนายชอบ   
หมู่ที5 10 

ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังถนน
สายหวัควนโถะ๊-บา้นนายชอบ  หมู่ที5 
10 ระยะทาง 950 เมตร กวา้ง 4 เมตร 
หนาเฉลี5ย 0.15 เมตรปริมาณลูกรังไม่
นอ้ยกวา่ 680 ลบม. เกลี5ยเรียบตลอด
สายก่อนลงลูกรังพร้อมฝังท่อระบาย
นํ� า ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จาํนวน 2 
จุด 7 ท่อนรวม 14 ท่อน (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแหลมกาํหนด)พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 
 

308,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 10 กองช่าง 
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ผด.01 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยถมลูกรัง
สายบา้นนายคลอ้ย 
พลายดว้ง-ถนน 
คสล.บา้นโคกสูง
(ช่วงทางโคง้) 
หมู่ที5 6 

ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสาย
บา้นนายคลอ้ย พลายดว้ง-ถนน คสล.
บา้นโคกสูง(ช่วงทางโคง้) 
หมู่ที5 6 ระยะทาง 1,400 เมตร กวา้ง 4 
เมตร หนาเฉลี5ย 0.15 เมตรปริมาณ
ลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 1,080 ลบม. เกลี5ย
เรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลมกาํหนด)พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 

361,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 6 กองช่าง 
 

            

8 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยถมลูกรัง
สายจากบา้นนางฉว-ี
หนองนกเภา(ม.3 ต.
เขาพงัไกร) หมู่ที5 1  
 

ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจาก
บา้นนางฉว-ีหนองนกเภา(ม.3 ต.เขา
พงัไกร) หมู่ที5 1 ปรับปรุงถนนโดยถม
ลูกรัง ระยะทาง 1,100 เมตร กวา้ง 4 
เมตร หนาเฉลี5ย 0.15 เมตรปริมาณ
ลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 720 ลบม. เกลี5ย
เรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลมกาํหนด)พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 
 

350,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 กองช่าง 
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ผด.01 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลาํดบั

ที� 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการปรับปรุง

และซ่อมแซมถนน
สายบา้นทอง
จนัทร์-พงัการ
ทราย-หวัยอ   
หมู่ที5 8 

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบา้น
ทองจนัทร์-พงัการทราย-หวัยอ หมู่ที5 8 
ระยะทาง 4,000 เมตร กวา้ง 4 เมตร 
หนาเฉลี5ย 0.15 เมตรปริมาณลูกรังไม่
นอ้ยกวา่ 770 ลบม. ซ่อมแซมถนนที5
ชาํรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเกลี5ยเรียบ
ตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลม
กาํหนด)พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 

436,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 8 กองช่าง 
 

            

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที5 9 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที5 9 
1.ถนนสายทา้ยโนต-เกาะสุด(ช่วงที51)
เริ5มจากบา้นนายละเอียด พุม่นวล- 
แปลงผกัผูใ้หญ่อนนท ์พรหมสมบตัิ 
ระยะทาง 420 เมตร 
2.ถนนสายทา้ยโนต-เกาะสุด(ช่วงที52)
เริ5มจากบา้นนายคาํนึง จนัทร์แกว้-บา้น
นายอุดร คงแกว้ ระยะทาง 720 เมตร 
3.ถนนสายทา้ยโนต-ชายพรุระยะทาง 
700 เมตร 
 

232,000 
(งบอบต.) 

หมู่ที5 9 กองช่าง 
 

            



 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                                                                           ผด.01 
     2.1  แผนงานการเกษตร 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 วสัดุนํ� ามนัเชื�อเพลิงและ
หล่อลื5นสาํหรับ
เครื5องจกัรกลต่างๆ 

สนบัสนุนนํ� ามนัเชื�อเพลิงและ
หล่อลื5นสาํหรับเครื5องจกัรกล
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการอื5น 
เช่น เครื5องสูบนํ� า ของกรม
ชลประทาน เครื5องสูบนํ� า SML 
ของหมู่บา้นในตาํบลแหลม
ฯลฯ ซึ5งเขา้มาปฏิบตัิงานเพื5อ
ช่วยเหลือสูบนํ� าเขา้พื�นที5ทาํนา
และทาํการเกษตรอื5นๆ ของ
เกษตรกรในตาํบลแหลม   

400,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

2 วสัดุการเกษตร เพื5อจดัซื�อวสัดุทางการเกษตร เช่น
สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย 
วสัดุเพาะชาํ ผา้ใบหรือผา้พลาสติก 
สปริงเกอร์ พนัธุ์ไม ้พนัธุ์พืชต่างๆ
และอื5นๆที5เกี5ยวเนื5อง แปลนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลมกาํหนด)
พร้อมติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกังาน
ปลดั 

(งานส่งเสริม
การเกษตร) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              zzz 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ผด.01 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของของชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

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

1 โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการดาํเนินงาน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน
และระดบัตาํบล  

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือนและระดบัตาํบล 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

2 โครงการจดัทาํเวที
ประชาคมและส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัทาํแผน
ชุมชน 

จดัทาํเวทีประชาคมและ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนชุมชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

                                                                                                                                                                                                                       
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม                                                                                                                                                                                                                                                 
     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

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

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วย
เอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ 
และผูด้อ้ยโอกาส (รายละเอียด
ตามโครงการ) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานสวสัดิการ

สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                         ผด.01 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 สมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ5น(กบท.) 

จ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ5น
(กบท) 

189,035 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

2 สมทบใหก้องทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิ5น 

สมทบใหก้องทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิ5นของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม 

120,000 
(งบ อบต. 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

3 สมทบกองทุน
ประกนัสงัคมใหแ้ก่
พนกังานจา้ง สงักดั 
อบต.แหลม  

จ่ายสมทบกองทุนประกนัสงัคม
ใหแ้ก่พกังานจา้ง สงักดั อบต.
แหลม  

105,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
ผด.01 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
ลาํดบั

ที� 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ ดาํเนินการรองรับการจดั
สวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ60 ปีขึ�น
ไปที5มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจ่ายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ
ของอปท.พ.ศ.2552 และไดข้ึ�น
ทะเบียนขอรับเบี�ยยงัชีพรายเดือน
แบบขั�นบนัไดสาํหรับผูสู้งอาย ุ
ดงันี�ผูสู้งอาย ุ60-69 ปีไดร้ับ 600 
บาทผูสู้งอาย ุ70-79 ปีไดร้ับ 700 
บาทผูสู้งอาย ุ80-89 ปีไดร้ับ 800 
บาท90 ปีขึ�นไป ไดร้ับ 1,000 บาท 

9,928,100 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

5 เบี�ยยงัชีพผูพ้ิการ ดาํเนินการรองรับการสงเคราะห์
การจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูพ้ิการ  

1,680,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

6 เบี�ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ ดาํเนินการรองรับการสงเคราะห์
การจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูป้่วย
เอดส์ที5แพทยไ์ดร้ับรองและทาํ
การวนิิจฉยัแลว้และมีความ
เป็นอยูย่ากจนไม่มีผูอุ้ปการเลี�ยงดู
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี�ยงดู
ตนเองไดโ้ดยมีสิทธิ_ ไดร้ับเบี�ยยงั
ชีพคนละ 500 บาท 

72,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
 (งบกลาง) 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
ลาํดบั

ที� 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 จดัซื�อมอเตอร์สูบนํ�า

บาดาลแบบ SUBMER 

ขนาด 1.5 HP จาํนวน 1 
เครื5อง 

จดัซื)อมอเตอร์สูบนํ)าบาดาล

แบบ SUBMER ขนาด 1.5 HP 

จาํนวน 1 เครื�อง โดยมี

คุณสมบัต ิขนาด 1.5 แรงม้า ใช้

กบัไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 

พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร 

ขนาดสาย 3 x 1.5 ตร.ม. สวทิซ์

คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 

50 เฮิร์ต พร้อมฝาบ่อ 

 

21,000 ตาํบลแหลม กองช่าง    

 

         

2 จดัซื�อมอเตอร์สูบนํ�า
บาดาลแบบ SUBMER 

ขนาด 2 HP จาํนวน 1 
เครื5อง 

จดัซื)อมอเตอร์สูบนํ)าบาดาล

แบบ SUBMER ขนาด 2 HP 

จาํนวน 1 เครื�อง โดยมี

คุณสมบัต ิขนาด 2 แรงม้า ใช้

กบัไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 

พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร 

ขนาดสาย 3 x 1.5 ตร.ม. สวทิซ์

คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 

50 เฮิร์ต พร้อมฝาบ่อ 

29,000 ตาํบลแหลม กองช่าง             



 

20 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 มอเตอร์สูบนํ�าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 2 HP 

จาํนวน 2 ตวั 

จดัซื�อมอเตอร์สูบนํ� าแบบหอย

โข่ง ขนาด 2 HP จาํนวน 2 ตวัๆ

ละ 9,000 บาท โดยมีคุณสมบตัิ

ดงัต่อไปนี�  

1.ตวัปัfมผลิตจากเหลก็หล่อ และ

เพลาปัfมผลิตจากสเตนเลส 

2.ใบพดัสเตนเลสแบบปิด

ปลอดสนิม  และมีผิวเรียบลื5น

ลดแรงเสียดทานในการหมุน 

3.กนัรั5วดว้ยเมค็คานิคอลซี

ลแบบเซรามิคและกราไฟต ์ 

4.มอเตอร์เหนี5ยวนาํชนิด
กรงกระรอกแบบปิด 
ระบายความร้อนดว้ยพดัลม 
IP55  ใชง้านกลางแจง้ได ้
ฉนวนไฟฟ้า Class F และ
เพลามอเตอร์เป็นชิ�น
เดียวกบัเพลาเครื5องสูบ   

18,000 ตาํบลแหลม กองช่าง    
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 มอเตอร์สูบนํ�าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 3 HP 

จาํนวน 2 ตวั 

ค่าจดัซื)อมอเตอร์สูบนํ)าแบบ

หอยโข่ง ขนาด 3 HP จาํนวน 2 

ตวัๆละ11,000 บาท โดยมี

คุณสมบัตดิงัต่อไปนี) 

1.ตวัปั̀มผลติจากเหลก็หล่อ และ

เพลาปั̀มผลติจากสเตนเลส 

2.ใบพดัสเตนเลสแบบปิดปลอด

สนิม  และมผีวิเรียบลื�นลดแรง

เสียดทานในการหมุน 

3.กนัรั�วด้วยเมค็คานิคอลซี

ลแบบเซรามคิและกราไฟต์  

4.มอเตอร์เหนี5ยวนาํชนิด
กรงกระรอกแบบปิด 
ระบายความร้อนดว้ยพดัลม 
IP55  ใชง้านกลางแจง้ได ้
ฉนวนไฟฟ้า Class F และ
เพลามอเตอร์เป็นชิ�น
เดียวกบัเพลาเครื5องสูบ 

22,000 ตาํบลแหลม กองช่าง    
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปรับปรุง
อาคารประปาและหอ้ง
เก็บวสัดุ อบต.แหลม 
หมู่ที5 4 

ปรับปรุงอาคารประปาและ
หอ้งเก็บวสัดุ อบต.แหลม 
หมู่ที5 4 โดยการปูกระเบื�อง
เซรามิค ขนาด 12 x 12 พื�นที5 
194 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาํหนด 

107,000 หมู่ที5 4 กองช่าง    
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5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                        ผด.01 
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัซื�อวคัซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด  

 จดัซื�อเวชภณัฑ ์วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ ตวัละ 30 บาท
จดัสรรตามจาํนวนประชากร
สุนขัและแมวทั�งที5มีเจา้ของและ
ไม่มีเจา้ของ  จาํนวน 1,320 ตวั 

39,600 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
สาธารณสุข) 

            

2 โครงการรณรงคก์ารกาํจดั
และคดัแยกขยะภายใน
ตาํบลแหลม 

โครงการรณรงคก์ารกาํจดัและ
คดัแยกขยะภายในตาํบลแหลม
เช่น จดัอบรม ศึกษาดูงาน 
ใหก้บัประชาชน จดัซื�อวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

100,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 

            

3 อุดหนุนการดาํเนิน
โครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนการดาํเนินโครงการ
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุข
หมู่บา้นละ 20,000 บาท จาํนวน 
10 หมู่บา้น 

200,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                  ผด.01 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ  ประจาํปี 
2562 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562 

120,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็ก
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั
อบต.แหลม จาํนวน 5 ศูนย ์
ในอตัรามื�อละ 20 บาท จาํนวน 
245 วนั 
  -ค่าจดัการเรียนการสอนของศู
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัอบต.
แหลม จาํนวน 5 ศูนย ์อตัราคน
ละ 1,700 บาท 
-ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษา
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั
อบต.แหลม จาํนวน 5 ศูนย ์
1.อุปกรณ์การเรียน คนละ 200 
บาท/ปี 
2.ค่าเครื5องแบบนกัเรียน อตัรา
คนละ 300 บาท/ปี 
3.ค่าหนงัสือ อตัรา 200 บาท/ปี 
4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
อตัรา 430 บาท/ปี 
 

1,631,030 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                              ผด.01 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการอาหารเสริม(นม) -ค่าอาหารเสริม(นม)สาํหรับ
เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 ใน
โรงเรียนสงักดั สพฐ. 
โรงเรียนวดัแหลม,โรงเรียนวดั
โคกสูง,โรงเรียนวดัทา้ยโนต,
โรงเรียนบา้นท่าเตียน คนละ
7.37 บาท จาํวน 260 วนั 
-ค่าอาหารเสริม(นม)สาํหรับ
เด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สงักดัอบต.แหลม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคกสูง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่อมหมู่ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาโพธิ_  
ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑว์ดั
ศิลาลอ้น 
ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑว์ดั
แหลม อตัรา คนๆละ7.37 บาท 
จาํนวน 260 วนั  
 

1,251,278 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                             ผด.01 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เงินอุดหนุน ค่าใชจ้่ายในการสนบัสนุน
จดัหาอาหารกลางวนัสาํหรับ
เด็กอนุบาลและป.1-ป.6
โรงเรียนวดัแหลม 
โรงเรียนวดัโคกสูง 
โรงเรียนวดัทา้ยโนต 
โรงเรียนบา้นท่าเตียน อตัรา 
คนๆละ20 บาท จาํนวน 200 
วนั  

1,768,000  
(งบอบต.)  

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                            ผด.01                                                                                                           
                     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดักิจกรรมวนั
ผูสู้งอายแุละวนัสงกรานต ์

จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายแุละวนั
สงกรานตเ์ช่นค่า
ประชาสมัพนัธ์ ค่าเช่าเตน็ท ์
โตะ๊ เกา้อี�  เครื5องเสียง และวสัดุ
อื5นๆที5เกี5ยวขอ้ง  

100,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

2 โครงการจดังานวนัลอย
กระทง 

จดังานวนัลอยกระทงเช่นค่า
ประชาสมัพนัธ์ ค่าเช่าเตน็ท ์
โตะ๊ เกา้อี�  เครื5องเสียง และวสัดุ
อื5นๆที5เกี5ยวขอ้ง 

120,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

3 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้
ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัขบวนแห่หม.รับ
งานประเพณีเดือนสิบของ
ที5ทาํการอาํเภอหวัไทร 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5นในเขตอาํเภอหวัไทร 

10,000 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

4 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้
ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผา้ขึ�น
ธาตุ 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5นในเขตอาํเภอหวัไทร 

2,500 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

  28 



 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                          ผด.01 
     6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
            งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการแห่เทียนพรรษา จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
(รายละเอียดตามโครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

6 โครงการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

สนบัสนุนจดังานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

15,000 
(งบ อบต.) 

ที5วา่การ
อาํเภอหวั

ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

7 โครงการจดังานเนื5องใน
วนัเฉลิมพระเกียรติ พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562  

สนบัสนุนการจดังานเนื5องใน
วนัเฉลิมพระเกียรติ พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 

15,000 
(งบ อบต.) 

ที5วา่การ
อาํเภอหวั

ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

29 



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

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการแข่งขนักีฬา 
กรีฑา  ตาํบลแหลม 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา กรีฑา 
ตาํบลแหลม ครั� งที5 22 โดย
บูรณาการโครงการร่วมกบัศูนย์
กีฬาตาํบลแหลม 

280,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

2 โครงการส่งนกักีฬาหรือ
นกักรีฑาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

ค่าใชจ้่ายในการส่งตวันกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรีฑา
ในระดบัต่างๆ รวมถึงโครงการ
แข่งขนักีฬาคนหลวงเกมส์    
ครั� งที5 14  เช่น  ค่าพาหนะ      
ค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าเช่าที5พกั  ค่า
อุปกรณ์กีฬา และค่าใชจ้่ายอื5นๆ
ที5จาํเป็นที5เบิกไดต้ามระเบียบ 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยการแข่งขนั
กีฬาประจาํอาํเภอ 

ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักีฬา
อาํเภอ เช่น ค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่าประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกบั
อาํเภอหวัไทร และ อปท.       
ในเขตอาํเภอหวัไทร 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัการแข่งขนั
ฟตุบอลตา้นยาเสพติด 

โครงการจดัการแข่งขนัฟตุบอล
ตา้นยาเสพติด 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

5 วสัดุกีฬา ค่าจดัซื�อวสัดุกีฬา และอุปกรณ์
กีฬาต่างๆ ใหแ้ก่ศูนยก์ีฬาตาํบล
แหลม  

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



32 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
บริหารแขน หนา้อก 
หวัไหล่ 

อุปกรณ์บริหารแขน หนา้อก 

หวัไหล่ จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.เบาะนั5ง/เบาะพิง/เทา้เหยยีบ/

แป้นหมุน ขึ�นรูปดว้ยพลาสติก 

4.พลาสติกที5ใชเ้ป็นเกรดเอได้

รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที5 

816-2556 

5.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

22,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 



33 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดหาอุปกรณ์
บริหารแขน ขา แบบ
ก้าวเดิน 

อุปกรณ์บริหารแขน ขา แบบ

กา้วเดิน จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

22,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
บริหาร-ขอ้ขา(แบบ
จกัรยานลอ้เหล็ก) 
จาํนวน 2 ชุด  

อุปกรณ์บริหาร-ขอ้ขา(แบบ

จกัรยานลอ้เหลก็) จาํนวน 2 ชุด 

มีคุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.เบาะนั5ง/เบาะพิง/เทา้เหยยีบ/

แป้นหมุน ขึ�นรูปดว้ยพลาสติก 

4.พลาสติกที5ใชเ้ป็นเกรดเอได้

รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที5 

816-2556 

5.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

44,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
บริหารแขน เข่า ลด
หนา้ทอ้งแบบถีบดึง
(ลอ้ยาง) จาํนวน 1 ชุด  

อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลด

หนา้ทอ้งแบบถีบดึง(ลอ้ยาง) 

จาํนวน 1 ชุด มีคุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.เบาะนั5ง/เบาะพิง/เทา้เหยยีบ/

แป้นหมุน ขึ�นรูปดว้ยพลาสติก 

4.พลาสติกที5ใชเ้ป็นเกรดเอได้

รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที5 

816-2556 

5.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

18,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 



36 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
ยกนํ�าหนกั จาํนวน 1 
ชุด 

อุปกรณ์ยกนํ� าหนกั จาํนวน 1 

ชุด มีคุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.เบาะนั5ง/เบาะพิง/เทา้เหยยีบ/

แป้นหมุน ขึ�นรูปดว้ยพลาสติก 

4.พลาสติกที5ใชเ้ป็นเกรดเอได้

รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที5 

816-2556 

5.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 



37 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
บริหารขอ้ สะโพก 
(แบบบิดเอวคู่) จาํนวน 
1 ชุด 

อุปกรณ์บริหารขอ้ สะโพก 

(แบบบิดเอวคู่) จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 

 
 
 
 



38 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
บริหารขอ้ สะโพก 
(แบบแกวง่ตวั) จาํนวน 
1 ชุด 

อุปกรณ์บริหารขอ้ สะโพก 

(แบบแกวง่ตวั) จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

21,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 
 
 
 
 



39 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
อุปกรณ์บริหารไหล่ 
และขา จาํนวน 1 ชุด 

อุปกรณ์บริหารไหล่ และขา 

จาํนวน 1 ชุด มีคุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 
 
 
 
 
 



40 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์ลู่
วิ5งเอนกประสงค(์แบบ
ลอ้ถ่วง) จาํนวน 1 ชุด 

อุปกรณ์ลู่วิ5งเอนกประสงค์

(แบบลอ้ถ่วง) จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

22,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
 
 
 
 
 



41 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
อุปกรณ์ซิทอพับริหาร
หนา้ทอ้งและออกกาํลงั
ขา จาํนวน 1 ชุด 

อุปกรณ์ซิทอพับริหารหนา้ทอ้ง

และออกกาํลงัขา จาํนวน 1 ชุด 

มีคุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.เบาะนั5ง/เบาะพิง/เทา้เหยยีบ/

แป้นหมุน ขึ�นรูปดว้ยพลาสติก 

4.พลาสติกที5ใชเ้ป็นเกรดเอได้

รับรองมาตรฐาน มอก.เลขที5 

816-2556 

5.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

19,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผด.01 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
          6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัหาอุปกรณ์
อุปกรณ์บริหารแขน ขา 
ขอ้เข่า(แบบย ํ5าเทา้) 
จาํนวน 1 ชุด 

อุปกรณ์บริหารแขน ขา ขอ้เข่า

(แบบย ํ5าเทา้) จาํนวน 1 ชุด มี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.โครงสร้างหลกั ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2 นิ�ว 

2.โครงสร้างรอง ใชเ้หลก็กาวา

ไนซ์ป้องกนัสนิมขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 นิ�ว 

3.พร้อมติดตั�งและเทพื�น

คอนกรีต 3 ตารางเมตร/ชุด 

 

22,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว                                                                                                                                                                           ผด.01 
     7.2  แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
     7.3 แผนงานพฒันาและอนุรักษ์แหล่งนํ)าธรรมชาติ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
    8.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัทาํเวทีประชาคม
และส่งเสริมการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนชุมชน  

จดัทาํเวทีประชาคมและ
ส่งเสริมการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนชุมชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบล
แหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริหารทั5วไป) 

            

2 โครงการอุดหนุนตาม
โครงการบริหารจดัการศูนย์
ปฎิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน  

อุดหนุนตามโครงการ
บริหารจดัการศูนยป์ฎิบตัิ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5นอาํเภอ   
หวัไทร 

20,000 
(งบ อบต.) 

อาํเภอหวั
ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานบริหารทั5วไป) 

            

3 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภยัป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุจราจรช่วงเทศกาล
สาํคญัต่างๆ 

รณรงคส์่งเสริมดา้นความ
ปลอดภยัและลดอุบตัิเหตุ
จราจรช่วงเทศกาลต่างๆ  

70,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบล
แหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริหารทั5วไป
เกี5ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน) 

            

4 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั�ง ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั�ง 
 

200,000 ตาํบล
แหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริหารทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
      แผนงานบริหารงานทั�วไป 
      8.7  เพิ�มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
ลาํดบั

ที� 
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที�

ดาํเนินการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จดัซื�อเครื5องขยาย
เสียงตามสาย  
หมู่ที5 2 

จดัซื�อเครื5องขยายเสียงตามสาย  
หมู่ที5 2 โดยมีคุณลกัษณะดงันี�  
1.แอมป์ 1000 วตัต ์จาํนวน 1 ชุด 
2.สายคอบวาย จาํนวน 800 เมตร  
3.ลาํโพง(150w) ทา้ย + ปากมี
สายในตวั จาํนวน 6 ตวั  
4.เครื5อง DVD จาํนวน 1 เครื5อง 
5.ไมคส์าย จาํนวน 1 ชุด 
6.ขาไมคต์ั�งโตะ๊ จาํนวน 1 ตวั 
7.ตูเ้หลก็ จาํนวน  1 ตู ้
8.ปรี จาํนวน 1 เครื5อง 
พร้อมประกอบติดตั�งเครื5องขยาย
เสียงตามสาย หมู่ที5 2 บา้นแหลม
กลาง  

70,550 

(งบ อบต.) 

 

อบต.แหลม กองช่าง             
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  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั5วไป 
            ครุภณัฑส์าํนกังาน 

ลาํดั
บที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการจดัซื�อ

เครื5องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนงั 
จาํนวน 6 เครื5อง 

เครื5องปรับอากาศ ชนิดติดผนงั จาํนวน 6 

เครื5องๆละ17,000 บาท โดยมีคุณสมบตัิ

ดงันี�  

1.ขนาดไม่ตํ5ากวา่ 12,000   บีทีย ู

2.ราคาที5กาํหนดรวมค่าติดตั�ง 

3. เครื5องปรับอากาศสามารถทาํความเยน็

ไม่เกิน 40,000 บีทีย ูไดร้ับรองตาม

มาตรฐานผลิดภณัฑอ์ุตสาหกรรมและ

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์5 

4.เป็นเครื5องปรับอากาศที5ประกอบ

สาํเร็จรูปทั�งชุดทั�งหน่วยความเยน็และ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกนั 

5.มีระบบฟอกอากาศสามารถดกัจบัฝุ่ น

ละอองและสามารถถอดลา้งทาํความ

สะอาดได ้ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ 

 

102,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั5วไป 
            ครุภณัฑส์าํนกังาน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจดัซื�อ ตูน้ํ� าดื5ม 
จาํนวน 2 เครื5อง 

ตูน้ํ� าดื5ม จาํนวน 1 เครื5องมี

คุณลกัษณะดงันี�  

1.ตูน้ํ� าดื5ม นํ� าร้อน – นํ� าเยน็

แบบถงัคว ํ5า วสัดุแบบ

พลาสติก จาํนวน 2 หวัก๊อก 

อุณหภูมินํ� าเยน็ไม่มากกวา่ 3-

10 (องศา)อุณหภูมินํ� าเยน็ไม่

นอ้ยกวา่ 85-95 (องศา)

กาํลงัไฟฟ้า 610 (วตัต)์ 

2.มีนํ� าร้อนนํ� าเยน็ในหมอ้

เดียวกนั 

3.มีระบบนิรภยัที5หวัจ่ายนํ� า

ร้อน โดยนํ� าร้อนจะไม่ไหล

หากไม่กดปุ่มนิรภยั 

4.มีถาดรองแกว้พร้อมรองนํ� า

ทิ�ง 

(ราคาตามทอ้งตลาด) 

12,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั5วไป 

            ครุภณัฑส์าํนกังาน 
ลาํดบั

ที� 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที�

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการจดัซื�อ เครื5องสาํรอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 av 

จาํนวน 6 เครื5อง 

เครื5องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 

av จาํนวน 6 เครื5องๆละ 2,500 

บาท มีคุณลกัษณะพื�นฐาน

ดงันี�  

1.มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่

นอ้ยกวา่ 800 av (480 (Watte) 

2.สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 15 นาที(ราคาตาม

ทอ้งตลาด) 

12,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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ผด.02/1 
           แผนการดาํเนินการ 

                                       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลม 

  1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั5วไป 
            ครุภณัฑส์าํนกังาน 

ลาํดบั
ที� 

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โตะ๊ทาํงานเหล็กขนาด 
4 ฟุต พร้อมเกา้อี�
จาํนวน 1 ชุด 

โตะ๊ทาํงานเหลก็ขนาด 4 ฟตุ 

พร้อมเกา้อีจาํนวน 1 ชุด(ราคา

ตามทอ้งตลาด 

6,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองคลงั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

5 ตูเ้ก็บเอกสารติดบานเลื5อน
กระจก 4 ฟตุ  

ตูเ้หลก็เก็บเอกสารติดบานเลื5อน
กระจก 4 ฟตุ ขนาดกวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 1180 มิลลิเมตร หนา 
400 มิลลิเมตร สูง 860 
มิลลิเมตร จาํนวน 2 ตู ้ๆ ละ 
5,000 บาท ราคาตามทอ้งตลาด 

10,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่าง 
(งานบริหารงาน

ช่าง) 
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1. ครุภณัฑ์ 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั5วไป 
            ครุภณัฑส์าํนกังาน 

ลาํดบั
ที� 

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื5องคอมพิวเตอร์ 
สาํหรับสาํนกังาน 

เครื5องคอมพิวเตอร์ สาํหรับ
สาํนกังาน จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
19 นิ�ว จาํนวน 2 เครื5องๆละ
16,000 บาท  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พื�นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.5 GHZ  
หรือดีกวา่จาํนวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจาํหลกั(RAM) 
ชนิด DDR 4 หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล(HARD 
DRIVE) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 
1 TB) หรือชนิด Solid Stat 
Drive ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 
120 GB จาํนวน 1 หน่วย 
-มีDVD-RW หรือดีกวา่จาํนวน 
1 หน่วย 
-มีช่องเชื5อมต่อระบบเครือข่าย 

32,000 
(งบ อบต.) 

สนง.อบต. กองช่าง 
(งานบริหารงาน

ช่าง) 
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  (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-t หรือดีกวา่
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื5อมต่อ(Inter face)แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 
3ช่อง 
-มีแป้นพิมพ ์และเมา้ส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ 
มี Contrast Radio ไม่นอ้ยกวา่ 
600 :1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
19 นิ�ว จาํนวน 1 หน่วย ราคา
ตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื5อสาร 
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ลาํดบั
ที� 

ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื5องพิมพช์นิด
เลเซอร์ 

เครื5องพิมพช์นิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดาํชนิดNetwork 

แบบที5 1 (27 หนา้/นาที) 
จาํนวน 1 เครื5อง รายละเอียดใน
การพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 

1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้ต่อนาที 
สามารถพิมพก์ลบัหนา้
อตัโนมตัิได ้มีหน่วยความจาํ
ไม่นอ้ยกวา่ 128 MBมีระบบ
เชื5อมต่อเครือข่าย (Network 

interface)แบบ 10x100 Base-T 

หรือดีกวา่จาํนวน 1 ช่อง หรือ
สามารถทาํงานผา่นเครือข่ายไร้
สาย(wifi) ได ้สามารถใชก้บั
กระดาษ A4 โดยมีถาดใส่
กระดาษรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
250 แผน่ ราคามาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื5อสาร 

7,900 

 

อบต.แหลม กองช่าง             

 



 

 

 

 

 

งบประมาณที�ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบา้นท่าเตียน หมู่ที5 
7 –คลองราชดาํริ หมู่ที5 
8 (เชื5อมต่อหมู่ที5 9 
ตาํบลเขาพระบาท อ.
เชียรใหญ่)  

ก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 6 
เมตร ยาว 4,700 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

14,000,000 
งบหน่วยงาน

อื�น 

หมู่ที5 8 กองช่าง       
 

            

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายทางหลวงชนบท 
นศ 3032 –บา้นจรเข้
ตาย-บา้นพงัการทราย 
หมู่ที5 8 (เชื5อมต่อหมู่ที5 9 
ตาํบลเขาพระบาท อ.
เชียรใหญ่) 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 6 
เมตร ยาว 4,700 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

14,000,000 
งบหน่วยงาน

อื�น 

หมู่ที5 8 กองช่าง       
 

            

3 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นท่าเตียน-ควนโถะ๊-
ธมัมงั (ช่วงที5 2)หมู่ที5 10 
(เชื5อมต่ออาํเภอชะอวด) 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

10,000,000 
งบหน่วยงาน

อื�น 

หมู่ที5 10 กองช่าง       
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ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

128. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะสุด – เขตตําบลแหลม หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาพังไกร, หมู่ที่ 9 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน

คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

129. เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1,2  ตําบลแหลม 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตาม

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            แผนการดาํเนินงาน 

    ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 

                                 

 



                   

     

    
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแหลม 

อาํเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรธีรรมราช     

โทร.,โทรสาร 0 7546 6200



สารบัญ 
          หน้า 

ส่วนที� 1 บทนํา 
บทนาํ               1 
วตัถุประสงคข์องแผนการดาํเนินงาน           1 
ขั�นตอนการจดัทาํแผนดาํเนินงาน            2                    
ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน            3 

 

ส่วนที� 2 บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ         5 - 7 
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ         8 – 49 
งบประมาณที5ไดรั้บการจดัสรรจากหน่วยงานอื5น                                                               50 
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                              51 



                                                           ส่วนที� 1 
บทนํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5น  
พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 และขอ้ 27 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการดาํเนินงาน เพื5อใช้เป็น
เครื5องมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื5อควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งยงัเป็นเครื5องมือในการติดตามการดาํเนินงานและการประเมินผล ทาํ
ให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบติัมากขึ�น  การติดตามประเมินผล       
ณ สิ�นปีมีความสะดวกมากขึ�น 
  แผนการดาํเนินงานเป็นเอกสารที5รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที5ดาํเนินการจริงทั�งหมด   
ในเขตพื�นที5องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นในแต่ละปีงบประมาณเพื5อใหท้ราบกิจกรรมพฒันาในพื�นที5ดาํเนินการ 

วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1.  เพื5อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมพฒันาที5ดาํเนินการจริง

ทั�งหมดในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นประจาํปีงบประมาณนั�น 
2.  เพื5อให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั�นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น     

มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึ�น 
3.  ลดความซํ� าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการทาํงานกบัหน่วยงานและ

จาํแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาํเนินงาน 

ขั)นตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ5นรวบรวมแผนงานโครงการพฒันา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ5นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื5นๆที5
ดาํเนินการในพื�นที5ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น แล้วจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ5น 

2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ5นพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ5น
ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน  ทั�งนี� ให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันับตั�งแต่วนัที5
ประกาศเพื5อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ5นทราบโดยทั5วกนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

 
 



ขั)นตอนในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการพฒันา อบต. 

 

 

 ผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทําแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ตอ่ นายก อบต. 

นายก อบต. อนมุตัิ 

ประกาศใช้ 

องค์การบริหารสว่นตําบลแหลม 

หนว่ยงานอื*น 

2 



1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. จะไดท้ราบถึงโครงการ/กิจกรรม  ที5จะเกิดขึ�นในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นใน  
ปีงบประมาณนั�น  
  2. เป็นเครื5องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5น 
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ส่วนที� 2 
บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2559 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

อาํเภอหัวไทร   จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2559 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
    แนวทางที5 1.1  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน 

 
14 

 
8.06 

 
2,694,232 

 
7.11 

 
กองช่าง 

รวม 14 8.06 2,694,232 7.11  

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     แนวทางที5 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน 

 
6 

 
4.03 

 
1,429,000 

 
2.88 

 
สาํนกังานปลดั 

รวม 6 4.03 1,429,000 2.88  
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     แนวทางที5 3.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
     แนวทางที5 3.2  พฒันาการใหส้วสัดิการดา้นสงัคม 
     แนวทางที5 3.3  เพิ5มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ 
     แนวทางที5 3.4  จดัสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่คนยากจน สงเคราะห์ผูพ้ิการ เดก็      
                             ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายแุละผูป้่วยเอดส์ 

 
6 
1 
- 
4 

 
2.42 
0.81 

- 
3.22 

 
206,000 
15,000 

- 
10,252,100 

 
0.41 
0.06 

- 
37.75 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

รวม 11 6.45 10,473,100 38.22  
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํ)า 
    แนวทางที5 4.1  พฒันาแหล่งนํ�าเพื5อการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กองช่าง 

รวม - -- - -  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2559 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
     แนวทางที5 5.1  พฒันาสุขภาพอนามยัใหก้บัประชาชน 
     แนวทางที5 5.1  คุม้ครองผูบ้ริโภคใหม้ีความปลอดภยั 

 
4 
- 

 
3.17 

- 

 
245,000 

- 

 
0.92 

- 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 4 3.17 245,000 0.92  
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     แนวทางที5 6.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
                              คุณภาพชีวิตในสถานศึกษา 
     แนวทางที5 6.2  ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา และอนุรักษศ์าสนาวฒันธรรมและ 
                             ภูมิปัญญาทอ้งถิ5น      
     แนวทางที5 6.3  พฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

 
13 

 
11 

 
5 

 
10.31 

 
8.73 

 
3.96 

 
4,527,240 

 
353,000 

 
465,000 

 
17.02 

 
1.32 

 
1.75 

 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

รวม 29 23.01 5,345,240 21.70  
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ�งแวดล้อมและการ   
     ท่องเที�ยว 
    แนวทางที5 7.1  สร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในการจดัการ   
                            ทรัพยากรธรรมชาติสิ5งแวดลอ้มและการท่องเที5ยว 
    แนวทางที5 7.2  พฒันาระบบการจดัการขยะ 
    แนวทางที5 7.3  พฒันาและอนุรักษแ์หล่งนํ�าธรรมชาติ 

 
 

3 
 
- 
- 

 
 

2.38 
 
- 
- 

 
 

50,000 
 
- 
- 

 
 

0.18 
 

- 
- 

 
 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 3 2.38 50,000 0.20  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2559 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 
     แนวทางที5 8.1  เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
     แนวทางที5 8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     แนวทางที5 8.3  เพิ5มประสิทธิภาพในการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 
     แนวทางที5 8.4  เพิ5มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
     แนวทางที5 8.5  พฒันาระบบงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรมและ  
                             แรงจูงใจในการทาํงาน 
     แนวทางที5 8.6  พฒันาบุคลากรใหม้ีทศันคติที5ดีและรักงานบริการ 
     แนวทางที5 8.7  เพิ5มช่องทางในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน 
     แนวทางที5 8.8  เลือกตั�งสมาชิกสภาฯ และผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 
     แนวทางที5 8.9  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 

 
48 
3 
4 
- 
3 
 
- 
1 
- 
- 

 
38.09 
2.38 
3.17 

- 
2.38 

 
- 

0.79 
- 
- 

 
4,259,100 

35,000 
1,640,860 

- 
370,000 

 
- 

50,000 
- 
- 

 
16.01 
0.13 
6.17 

- 
1.39 

 
- 

0.18 
- 
- 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั

กองคลงั 
สาํนกังานปลดั  

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 59 46.82 6,354,100 23.89  
รวมทั)งหมด 126 100 26,590,672 100  

7 



 
 

 
 

บญัชีโครงการ/กจิกรรม 
 

ตามแผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2559 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
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บัญชีโครงการ / กจิกรรม /งบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม  อาํเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยถมลูกรังสายซอยเจริญ
สิน-ถนนโคกสูงธมัมงั-เขต
ตาํบลควนชะลิก หมู่ที5 4,6 

ค่าปรับปรุงถนนดินโดยการถม
ลูกรังสายซอยเจริญสิน-ถนนโคก
สูงธมัมงั-เขตตาํบลควนชะลิก 
ระยะทาง 3,000 เมตร ทาํผิว
จราจร กวา้ง 4 เมตร หนาเฉลี5ย 
0.15 เมตร ปรับปรุงคนัทางเดิม
ก่อนลงวสัดุลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 
2,160 ลบ.ม. เกรดเกลี5ยเรียบ
ตลอดเสน้ทาง พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  

515,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 4,6 กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื�นฐาน) 

            

2 โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยถมลูกรังสายซอยบา้น
นายนอบ หนูแบ หมู่ที5 3 

ปรับปรุงถนนดินโดยการถม
ลูกรังสายบา้นนายนอบ หนูแบ 
ระยะทาง 300 เมตร ทาํผิวจราจร 
กวา้ง 4 เมตร หนาเฉลี5ย 0.15 
เมตร ปรับปรุงคนัทางเดิมก่อนลง
วสัดุลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,160 ลบ.
ม. เกรดเกลี5ยเรียบตลอดเสน้ทาง 
พร้อมติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย   

54,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 3 กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการก่อสร้างทาง 
ลาดสาํหรับคนพิการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม หมู่
ที5 4  

ก่อสร้างทางลาดสาํหรับคน
พิการองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแหลม กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม
กาํหนด) พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 
ป้าย 

37,200 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 4 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 

            

4 โครงการก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถที5ทาํการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม หมู่
ที5 4  

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม จาํนวน 1 อาคาร ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 26 เมตร 
พื�นที5ใชส้อย 156 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลมกาํหนด)พร้อมติดตั�ง
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
1 ป้าย 
   

232,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 4 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการจดัทาํป้ายบอก
ทางเขา้ที5ทาํการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม  

จดัทาํป้ายบอกทางเขา้ที5ทาํ
การองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม จาํนวน 6 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
กาํหนด) 

68,500 
(งบ อบต.) 

- กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 

            

6 โครงการจดัทาํป้ายบอก
แสดงเขตพื�นที5องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม 

ป้ายบอกแสดงเขตพื�นที5
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม จาํนวน 6 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลมกาํหนด)  

110,000 
(งบ อบต.) 

- กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน)) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ที5ดินและสิ5งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาที5ดินและ
สิ5งก่อสร้างและทรัพยส์ินอื5นๆ 
เช่น ซ่อมแซมอาคาร ถนน 
สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ� า 
ป้าย ระบบไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ 

800,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 

            

8 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาที5ดินและ
สิ5งก่อสร้างและทรัพยส์ินอื5นๆ 
เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานี    
สูบนํ� า  ระบบไฟฟ้าสถานีสูบนํ� า
ฯลฯ 

80,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

9 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาปรับปรุง
ครุภณัฑ ์เพื5อใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพยส์ินครุภณัฑต์่างๆ ค่า
บาํรุงรักษาทรัพยส์ิน 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ขยายท่อเมนจ่ายนํ� าประปา
ระบบประปาหมู่บา้น บา้น
ทองจนัทร์ หมู่ที5 8  

ขยายท่อเมนจ่ายนํ� าประปา
ระบบประปาหมู่บา้น บา้นทอง
จนัทร์ โดยใชท้่อ PVC ขนาด
1.50 นิ�ว ระยะทาง 1,300 เมตร
(พร้อมติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการจาํนวน 
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแหลม)  

118,400 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 8 กองช่าง 
(กิจการประปา) 

            

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บา้นทา้ยโนต-เกาะสุด หมู่
ที5 9 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สาขาหวัไทร) ดงันี�  พาดสาย
ขนาด 25 AV ต.มม. ระยะทาง 
940 เมตร ติดตั�งโคมไฟถนน 
จาํนวน 13 ชุด เชื5อมสายเขา้
มิเตอร์ระบบ 1 เฟต ขนาด 15 
(45) แอมป์ จาํนวน 1 เครื5อง  

67,127 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 9 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บา้นทา้ยโนต-อ่างเก็บนํ� า
ทุ่งทบัใน หมู่ที5 9 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สาขาหวัไทร) ดงันี�  พาดสาย
ขนาด 25 AV ต.มม. ระยะทาง 
3,080 เมตร ติดตั�งโคมไฟถนน 
จาํนวน 36 ชุด เชื5อมสายเขา้
มิเตอร์ระบบ 1 เฟต ขนาด 15 
(45) แอมป์ จาํนวน 3 เครื5อง 

210,022 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 9 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 

            

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บา้นท่าเตียน หมู่ที5 7 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สาขาหวัไทร) ดงันี�  พาดสาย
ขนาด 25 AV ต.มม. ระยะทาง 
1,600 เมตร ติดตั�งโคมไฟถนน 
จาํนวน 13 ชุด เชื5อมสายเขา้
มิเตอร์ระบบ 1 เฟต ขนาด 15 
(45) แอมป์ จาํนวน 2 เครื5อง ปัก
เสา 8 เมตร จาํนวน 4 ตน้พร้อม
พาดสายไฟแรงตํ5า ระยะทาง 
160 เมตร  

124,916 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 7 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บา้นทองจนัทร์-พงัการ
ทราย หมู่ที5 8 
 
 
 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สาขาหวัไทร) ดงันี�  พาดสาย
ขนาด 25 AV ต.มม. ระยะทาง 
3,260 เมตร ติดตั�งโคมไฟถนน 
จาํนวน 43 ชุด เชื5อมสายเขา้
มิเตอร์ระบบ 1 เฟต ขนาด 15 
(45) แอมป์ จาํนวน 4 เครื5อง  

227,067 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 8 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     2.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 วสัดุนํ� ามนัเชื�อเพลิงและ
หล่อลื5นสาํหรับ
เครื5องจกัรกลต่างๆ 

สนบัสนุนนํ� ามนัเชื�อเพลิงและ
หล่อลื5นสาํหรับเครื5องจกัรกล
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการอื5น 
เช่น เครื5องสูบนํ� า ของกรม
ชลประทาน เครื5องสูบนํ� า SML 
ของหมู่บา้นในตาํบลแหลม
ฯลฯ ซึ5งเขา้มาปฏิบตัิงานเพื5อ
ช่วยเหลือสูบนํ� าเขา้พื�นที5ทาํนา
และทาํการเกษตรอื5นๆ ของ
เกษตรกรในตาํบลแหลม   

400,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

2 ครุภณัฑก์ารเกษตร เพื5อจดัซื�อเครื5องพน่หมอกควนั
กาํจดัยงุลาย จาํนวน 1 เครื5อง
ปริมาณการพน่นํ� ายา 40 ลิตร 
ถงับรรจุนํ� ายาไม่นอ้ยกวา่ 6 
ลิตร กาํลงัเครื5องยนตไ์ม่นอ้ย
กวา่ 25 แรงมา้  

59,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(แผนงาน

การเกษตร) 

            

3 ค่าวสัดุทางการเกษตร เพื5อจดัซื�อวสัดุทางการเกษตร 
เช่นสารเคมีป้องกนัแมลง
ศตัรูพืช ปุ๋ย สปริงเกอร์ พนัธ์พืช
ต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(บริหารงาน

ทั5วไป) 

            



 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     2.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนของตาํบลแหลม 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(บริหารงาน

ทั5วไป) 

            

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน 
ชุมชน และระดบัตาํบล 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือน ชุมชน และระดบั
ตาํบล (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม

และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ของชุมชน) 

            

6 ค่าไฟฟ้า เพื5อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ
สถานีสูบนํ� าดว้ยระบบไฟฟ้า 
จาํนวน 3 แห่ง ม.1,ม.5,ม.9 

850,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     3.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยนืและมีสุขภาพกายและสุขภาพจติแข็งแรง 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 สนบัสนุนโครงการและ
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนยพ์ลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด อบต.
แหลม 

สนบัสนุนโครงการและการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
อบต.แหลม   

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เรื5องยาเสพติดใหแ้ก่
นกัเรียนในตาํบลแหลม 

อบรมใหค้วามรู้เรื5องยาเสพติด
ใหแ้ก่นกัเรียนในตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

3 โครงการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนชุมชน 

โครงการสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนชุมชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 
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19 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     3.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยนืและมีสุขภาพกายและสุขภาพจติแข็งแรง 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัทข์อง
คนในตาํบลแหลม 

สร้างความปรองดอง
สมานฉนัทข์องคนในตาํบล
แหลม 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

5 โครงการติดตั�งกลอ้งวงจร
ปิด 

ติดตั�งกลอ้งวงจรปิด 50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

6 โครงการจดัซื�อแผงไฟฟ้า
จราจร 

จดัซื�อแผงไฟฟ้าจราจร 
จาํนวน 4 ชุด 

36,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

 

 

 

 

 



 

 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาและให้สวสัดกิารสังคม 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการ อบต.สญัจรพบ
ประชาชน 

จดัทาํโครงการ อบต.สญัจร  
พบประชาชน เพื5อใหบ้ริการ
ดา้นต่างๆ แก่ประชาชน 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.3  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนให้มปีระสิทธิภาพ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

--- --------------------------- --------------------------------- --------------- ----------- ----------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.4  แนวทางการพฒันา  จดัสวสัดกิารและสังคมให้แก่คนยากจน  สงเคราะห์คนพกิาร  เดก็ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วย
เอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ 
และผูด้อ้ยโอกาส (รายละเอียด
ตามโครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานสวสัดิการ

สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์) 

            

2 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูสู้งอายใุนพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  1,126  คน (จ่ายตามขนั
บนัได) 

8,924,100 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
 

            

3 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ   
ผูพ้ิการ 

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ    
ผูพ้ิการในพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  136  คน  

1,236,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั             

4 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูป้่วยเอดส์ 

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูป้่วยเอดส์ในพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  11  คน ๆ ละ 500 บาท
ต่อเดือน 

72,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งบกลาง) 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า 
     4.1  แนวทางการพฒันา  แหล่งนํ)าเพื�อการเกษตร 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขภาพอนามยัให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุขนขับา้ 

 จดัซื�อเวชภณัฑ ์วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

30,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งบอุดหนุน) 

            

2 โครงการหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิ5นหรือ
พื�นที5 

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตาํบลแหลม 

120,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานงบกลาง) 

            

3 โครงการจดัซื�อยาและ
เวชภณัฑป์้องกนัโรคสตัว ์

จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์ยาฉีดพน่หมอกควนั
กาํจดัยงุ ยารักษาโรคปากเทา้
เปื5 อยในสตัว ์หรือโรคระบาด
อื5นๆ 

20,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 
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5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขภาพอนามยัให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตตาํบลแหลม 

 สนบัสนุนการดาํเนินการ
จดับริการสาธารณะสุขแก่     
อสม.ทุกหมู่บา้น 

75,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 

            

 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  คุ้มครองผู้บริโภคให้มคีวามปลอดภัย 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

--- --------------------------- --------------------------------- --------------- ----------- ----------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

23 



 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 สนบัสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ สงักดั อบต. แหลม 

สนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
สงักดั อบต. แหลม 

574,280 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

2 สนบัสนุนอาหารเสริม 
(นม) ใหแ้ก่ โรงเรียน
สงักดั สพฐ. 

สนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 
ใหก้บัเด็กของโรงเรียนในสงักดั 
สพฐ. 

706,160 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

3 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนวดัแหลม 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัแหลม 

568,000 
(งบ อบต.) 

 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

4 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่โรงเรียนวดัทา้ยโนต 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัทา้ยโนต 

508,000 
(งบ อบต.) 

 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

5 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนวดัโคกสูง 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัโคกสูง 

160,000 
(งบ อบต.) 

 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนบา้น 
ท่าเตียน 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนบา้นท่าเตียน 

316,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 7 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

7 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นโคกสูง 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นโคกสูง 

274,400 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 6 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

8 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นท่อมหมู่ 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นท่อมหมู่ 

420,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 3 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

9 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นนาโพธิ_  

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นนาโพธิ_  

364,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

10 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑว์ดัแหลม 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑว์ดัแหลม 

246,400 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 2 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑว์ดัศิลาลอ้น 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑว์ดัศิลาลอ้น 

336,000 
(งบ อบต.) 

 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

12 ค่าพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสงักดั อบต.
แหลม 

ค่าพฒันาพนกังานครู ตาํแหน่ง 
ครูผูดู้แลเด็กและพนกังานจา้ง
ตาํแหน่ง ผูดู้แลเด็กและผูช้่วย
ครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็และศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑ ์สงักดั อบต.แหลม 

24,000 
(งบอุดหนุน.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

13 โครงการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ  ประจาํปี 
2559 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2559 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการจดักิจกรรม
วนัผูสู้งอายแุละวนั
สงกรานต ์

จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ
และวนัสงกรานต ์

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

2 โครงการจดังานวนั
ลอยกระทง 

จดังานวนัลอยกระทง 120,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

3 สนบัสนุนโครงการ
เรียนรู้ทางดา้น
วฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจดัขบวน
แห่หม.รับงาน
ประเพณีเดือนสิบของ
ที5ทาํการอาํเภอหวัไทร 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอ
หวัไทรและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5นใน
เขตอาํเภอหวัไทร 

9,500 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการปกครองอาํเภอหวั
ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

4 สนบัสนุนโครงการ
เรียนรู้ทางดา้น
วฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ประเพณีแห่ผา้ขึ�นธาต ุ

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอ
หวัไทรและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5นใน
เขตอาํเภอหวัไทร 

3,500 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการปกครองอาํเภอหวั
ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการประเพณีชกัพระ
ประจาํปี 

จดังานประเพณีชกัพระ
ประจาํปี (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

6 โครงการแห่เทียนพรรษา จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
(รายละเอียดตามโครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

7 โครงการใตร้่มพระบารมี 
119 ปีของดีเมืองหวัไทร 

ใตร้่มพระบารมี 119 ปีของดี
เมืองหวัไทร 

30,000 
(งบ อบต.) 

ที5วา่การ
อาํเภอหวั

ไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

8 โครงการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

จดังานเฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหามหาราชินี 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

9 โครงการจดังานพระราช
พิธีวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวา

จดังานพระราชพิธีวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
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มหาราช ทอ้งถิ5น) 

 
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 อุดหนุนใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
(กม.) หมู่ที5 2 

อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)  

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

11 การจดังาน จดันิทรรศการ
ซึงเป็นวนัสาํคญัของทาง
ราชการ 

การจดังาน จดันิทรรศการซึง
เป็นวนัสาํคญัของทางราชการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาการกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการแข่งขนักีฬา 
กรีฑา  ตาํบลแหลม 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา กรีฑา 
ตาํบลแหลม ครั� งที5 19 โดย
บูรณาการโครงการร่วมกบัศูนย์
กีฬาตาํบลแหลม 

280,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

2 โครงการส่งนกักีฬาหรือ
นกักรีฑาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

ค่าใชจ้่ายในการส่งตวันกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรีฑา
ในระดบัต่างๆ รวมถึงโครงการ
แข่งขนักีฬาคนหลวงเกมส์    
ครั� งที5 14  เช่น  ค่าพาหนะ      
ค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าเช่าที5พกั  ค่า
อุปกรณ์กีฬา และค่าใชจ้่ายอื5นๆ
ที5จาํเป็นที5เบิกไดต้ามระเบียบ 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยการแข่งขนั
กีฬาประจาํอาํเภอ 

ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักีฬา
อาํเภอ เช่น ค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่าประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกบั

50,000 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

30 



อาํเภอหวัไทร และ อปท.       
ในเขตอาํเภอหวัไทร 

 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาการกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการแข่งขนักีฬา
ฟตุบอล/ฟตุซอล ตา้นยา
เสพติด   

แข่งขนักีฬาฟตุบอล/ฟตุซอล 
ตา้นยาเสพติด   

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

5 โครงการจดัซื�อวสัดุกีฬา เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุและ
อุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่ศูนยก์ีฬา
ตาํบลแหลม 

65,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.1  แนวทางการพฒันา  สร้างจติสํานึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการ  1  คน  1  ตน้     
1  ฝน  เพื5อปวงชนชาวไทย 

ปลูกตน้ไมใ้นพื�นที5ตาํบลแหลม 
เพื5อเฉลิม พระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ   

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 
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2 โครงการปลูกหญา้แฝก
ตามแนวพระราชดาํริ 

จดัทาํโครงการปลูกหญา้แฝก
ตามแนวพระราชดาํริ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 

            

 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.1  แนวทางการพฒันา  สร้างจติสํานึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมแลการท่องเที�ยว 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการค่ายเยาวชนคนรัก
สิ5งแวดลอ้ม 

อุดหนุนกลุ่มธนาคารตน้ไม้
สาขาแหลมทองเพื5อดาํเนิน
โครงการค่ายเยาวชนคนรัก
สิ5งแวดลอ้ม (รายละเอียดตาม
โครงการ   

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 

            

 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจดัการขยะ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
    7.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและอนุรักษ์แหล่งนํ)าธรรมชาติ 
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ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่า
รับวารสาร  ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ 

280,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

2 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5 
เช่น ค่าถ่ายสาํเนาเอกสาร 
ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

80,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

3 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าถ่ายสาํเนาเอกสาร 
ค่าจา้งเหมาบริการ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานก่อนระดบั

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่า
รับวารสาร  ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ 

750,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

5 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการยามรักษาความ
ปลอดภยัสถานีสูบนํ� าดว้ย
ไฟฟ้า และค่าจา้งเหมา
บริการอื5นๆ ฯลฯ 

115,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

6 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ บริการเกี5ยวกบั
กิจการประปา เช่น ค่าจา้ง
เหมาเป่าลา้งท่อตวัเปลี5ยน
ทรายกรอง 

200,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

7 รายจ่ายเกี5ยวกบัการรับรองและ เพื5อจ่ายเป็นค่ารับรองใน 30,000 ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร
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พิธีการ การตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ 

(งบ อบต.) ทั5วไป) 

 

 
 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าของขวญัของรางวลั เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัหาของรางวลั
ในการจดังานกิจกรรมต่างๆที5มี
ความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น 
ค่าพวงมาลยั  พวงมาลา สาํหรับ
พิธีการในวนัสาํคญัต่างๆ 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

9 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน  

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

10 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน  

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

 
 
 
 
 

35 



 
 
 
 
 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน  

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร 

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

12 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน  

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

13 ค่าจดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารติด
บานเลื5อนกระจก 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อตูเ้ก็บ
เอกสารติดบานเลื5อนกระจก 4 
ฟตุ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
 

            

14 วสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อ 
บาํรุงรักษาและปรับปรุงที5ดิน
สิ5งก่อสร้าง (วงเงินครั� งหนึ5งเกิน 
5,000  บาท) 

290,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

15 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

16 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ เพื5อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุม้เฉลิม
พระเกียรติ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร
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ทั5วไป) 

 
 
 
 

 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

18 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

19 ค่าวสัดุอื5น เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํหรับสถานีสูบนํ� าดว้ยระบบ
ไฟฟ้า เช่นสายพานและอื5นๆที5
ใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

20 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุต่างๆ
ที5จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ดาํเนินการของกิจการประปา
ตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุไฟฟ้า
และวทิย ุ

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

22 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อมอเตอร์
สูบนํ� าบาดาลแบบ SUBMER 
ขนาด 2 แรงมา้ จาํนวน 2 
เครื5อง 
มอเตอร์สูบนํ� าแบบ หอยโข่ง 
ขนาด 2HP จาํนวน 2 เครื5อง  
มอเตอร์สูบนํ� าแบบ หอยโข่ง 
ขนาด 3HP จาํนวน 1 เครื5อง 

98,500 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา 

            

23 ค่าวสัดุไฟฟ้าถนน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อชุด
โครงสร้างแผงเซลล ์ชุดแผงโซ
ล่า เครื5องชาร์จแบตเตอรี5  
อินเวอร์เตอร์ สวติตดัตอน
อตัโนมตัิ เบรกเกอร์ ชุดดวง
โคมหลอด หลอดสวติซ์ เตา้รับ

462,500 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 
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บาลาดอิเลค็ทรอนิค ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า โฟโตส้
วทิยอ์ตัโนมตัิ 
 

 

 
 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

25 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุที5      
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต
นํ� าประปา 

250,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม ส่วนโยธา 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

26 ค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

27 ค่าวสัดุเชื�อเพลิงและ   
หล่อลื5น 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
เชื�อเพลิงและหล่อลื5น 

90,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

28 ค่าวสัดุเชื�อเพลิงและ   
หล่อลื5น 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
เชื�อเพลิงและหล่อลื5น 

500,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื5อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

30 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื5อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

31 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

32 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร   

งานคลงั) 

            

33 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

34 จดัซื�อเกา้อี�สาํนกังาน จดัซื�อเกา้อี�สาํนกังาน จาํนวน 5 9,000 ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั             
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ตวั เพื5อใหเ้ป็นเกา้อี�ทาํงานของ
พนกังานอบต.  

(งบ อบต.) (งานบริหาร
ทั5วไป) 

 
 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดั
บที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 จดัซื�อเครื5องมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

จดัซื�อเครื5องมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จาํนวน 1 ตวั 
ระดบั XGA ขนาดไม่ตํ5ากวา่ 
2,500 ANSL LUMENS  

24,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

36 เครื5องสูบนํ� าชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า 

เครื5องสูบนํ� าชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบนํ� าไดไ้ม่ตํ5ากวา่ 450 ลิตรต่อ
นาที 

11,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

37 จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า 

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเสน้ทแยงมุม 100 นิ�ว 
จาํนวน 1 ชุด 

9,900 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

38 จดัซื�อโตะ๊หมู่บูชา จดัซื�อโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชุด 
เพื5อใชใ้นกิจกรรม ของ อบต.
แหลม 

9,900 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

39 จดัซื�อโพเดี5ยม กล่าว
รายงาน  

จดัซื�อโพเดี5ยมสาํหรับกล่าว
รายงาน จาํนวน 2 ตวั  

7,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า อบต.แหลม,ค่าบริการ
โทรศพัท,์ค่าบริการไปรษณีย,์
ค่าบริการสื5อสารโทรมนาคม 

150,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

41 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

42 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุที5      
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต
นํ� าประปา 

250,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม ส่วนโยธา 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

43 จดัซื�อเครื5องพิมพช์นิด
เลเซอร์   

จดัซื�อเครื5องพิมพช์นิดเลเซอร์  
ความละเอียดในการพิมพไ์ม่
นอ้ยกวา่ 1,200X 600 dpi 
หน่วยความจาํไม่นอ้ยกวา่ 30 
หนา้ต่อนาที มีช่องเชื5อม(inter 
face)แบบ paeall หรือusb 2.0 
หรือดีกวา่ มีช่องเชื5อมระบบ
เครือข่าย ไม่นอ้ยกวา่ 1 เครื5อง 

7,300 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 
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สามารถใชไ้ดก้บั A 4 ,Letter 
และCustom 

 
 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 จดัซื�อเครื5องพิมพช์นิด
เลเซอร์   

จดัซื�อเครื5องพิมพช์นิดเลเซอร์  
ความละเอียดในการพิมพไ์ม่
นอ้ยกวา่ 1,200X 600 dpi 
หน่วยความจาํไม่นอ้ยกวา่ 305 
หนา้ต่อนาที มีช่องเชื5อม(inter 
face)แบบ paeall หรือusb 2.0 
หรือดีกวา่ มีช่องเชื5อมระบบ
เครือข่าย ไม่นอ้ยกวา่ 1 เครื5อง 
สามารถใชไ้ดก้บั A 4 ,Letter 
และCustom ถาดใส่กระดาษไม่
นอ้ยกวา่ 250 แผน่ 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั             

45 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

46 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
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ประถมศึกษา) 

 
 
 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื5อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
ค่าโทรเลข,ค่าธนาณตัิ,ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั             

48 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื5อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
ค่าโทรเลข,ค่าธนาณตัิ,ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง             
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนชุมชน 

สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน
หมู่ที5 1 – 10 ตาํบลแหลม 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม

และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ของชุมชน) 

            

2 โครงการจดัทาํเวที
ประชาคมและสนบัสนุน
การจดัทาํแผนชุมชน 

จดัเวทีประชาคมหมู่บา้นและ
ประชาคมตาํบล และร่วม
สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน 
หมู่ที5 1 -10 ตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1-10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานวางแผน     
สถิติและ
วิชาการ) 

 

            

3 โครงการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
การซื�อหรือการจา้งของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5น 

สนบัสนุนการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารการ
ซื�อหรือการจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5นอาํเภอ   
หวัไทร 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.3  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าใชจ้่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจ
หนา้ที5 

ช่วยเหลือประชาชนที5ประสบ
สาธารณภยัต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบ
อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั ภยัแลง้ 
ฯลฯ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 

            

2 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภยัป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุจราจรช่วง
เทศกาลสาํคญัต่างๆ 

รณรงคส์่งเสริมดา้นความ
ปลอดภยัและลดอุบตัิเหตุจราจร
ช่วงเทศกาลต่างๆ  

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 

            

3 เงินสาํรองจ่าย เพื5อสาํรองจ่ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน ไม่
สามารถคาดการณ์ได ้ ตลอดจน
แกไ้ขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน 

1,500,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานงบกลาง) 

            

4 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ ตาํบลแหลม 

เพื5อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผูป้ฎิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่ ตาํบลแหลม 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.4  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 โครงการทศันศึกษาดูงาน
นอกสถานที5 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที5
ของ ผูบ้ริหาร อบต.  กาํนนั  
ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกสภา อบต. 
ผูน้าํชุมชน และพนกังานส่วน
ตาํบล  ลูกจา้งประจาํ     
พนกังานจา้ง ฯลฯ 

300,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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48 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

เพื5อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผูป้ฎิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหารการ
รักษาความสงบ

ภายใน) 

            

3 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

เพื5อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผูป้ฎิบตัิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง             

 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.6 แนวทางการพฒันา  พฒันาบุคลากรให้มทีัศนคตทิี�ดีและรักงานบริการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.7 แนวทางการพฒันา  เพิ�มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 จดัทาํวารสารเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม 

จดัทาํวารสารเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ ภารกิจ 
และผลการปฏิบตัิงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.8  แนวทางการพฒันา  เลอืกตั)งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.9  แนวทางการพฒันา  รองรับการถ่ายโอนภารกจิต่างๆ 
 

ลาํดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที� หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

 

 



ที� ดาํเนินการ ดาํเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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งบประมาณที�ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก บา้นหวัคลองแหลม 
หมู่ที5 4 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น แบบผิว
ดินขนาดใหญ่มาก บา้นหวัคลอง
แหลม ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรนํ� า   

4,944,500 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 4 กองช่าง       
 

            

2 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก บา้นหวัคลองแหลม 
หมู่ที5 1 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น โดย
ก่อสร้างหอถงัแบบถงัรูปแชม
เปญ ขนาด 20 ลูกบาศก ์ตามแบบ
แปลนกรมทรัพยากรนํ� า   

1,938,500 
(งบ 

(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 1 กองช่าง       
 

            

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัสทต์ิกคอนกรีตสาย
บา้นหนองหญา้ไซ-บา้น
ทา้ยโนต หมู่ที5 9 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัส?ติกคอ
นกรีตสายบา้นหนองหญา้ไซ-
บา้นทา้ยโนต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 585 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พื�นที5รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,343 
ตารางเมตร  

967,900  
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 9 กองช่าง       
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ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

128. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะสุด – เขตตําบลแหลม หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาพังไกร, หมู่ที่ 9 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน

คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

129. เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1,2  ตําบลแหลม 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตาม

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

                            แผนการดาํเนินงาน 

    ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                 

                        

    
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแหลม 

อาํเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรธีรรมราช     

โทร.,โทรสาร ๐ ๗๕๔๖ ๖๒๐๐

 



สารบัญ 
          หน้า 

ส่วนที� 1 บทนํา 
บทนาํ               1 
วตัถุประสงคข์องแผนการดาํเนินงาน           1 
ขั�นตอนการจดัทาํแผนดาํเนินงาน            2                    
ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน            3 

 

ส่วนที� 2 บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ         5 - 7 
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ         8 - 48



                                                             ส่วนที� 1 
บทนํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5น  
พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 และขอ้ 27 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัทาํแผนการดาํเนินงาน เพื5อใช้เป็น
เครื5องมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื5อควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งยงัเป็นเครื5องมือในการติดตามการดาํเนินงานและการประเมินผล ทาํ
ให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบติัมากขึ�น  การติดตามประเมินผล       
ณ สิ�นปีมีความสะดวกมากขึ�น 
  แผนการดาํเนินงานเป็นเอกสารที5รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที5ดาํเนินการจริงทั�งหมด   
ในเขตพื�นที5องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นในแต่ละปีงบประมาณเพื5อใหท้ราบกิจกรรมพฒันาในพื�นที5ดาํเนินการ 

วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1.  เพื5อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมพฒันาที5ดาํเนินการจริง

ทั�งหมดในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นประจาํปีงบประมาณนั�น 
2.  เพื5อให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั�นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น     

มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึ�น 
3.  ลดความซํ� าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการทาํงานกบัหน่วยงานและ

จาํแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาํเนินงาน 

ขั)นตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ5นรวบรวมแผนงานโครงการพฒันา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ5นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื5นๆที5
ดาํเนินการในพื�นที5ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ5น แล้วจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ5น 

2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ5นพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ5น
ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน  ทั�งนี� ให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันับตั�งแต่วนัที5
ประกาศเพื5อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ5นทราบโดยทั5วกนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

 
 



ขั)นตอนในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัทาํแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการพฒันา อบต. 

 

 

 ผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทําแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ตอ่ นายก อบต. 

นายก อบต. อนมุตัิ 

ประกาศใช้ 

องค์การบริหารสว่นตําบลแหลม 

หนว่ยงานอื*น 

2 



1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. จะไดท้ราบถึงโครงการ/กิจกรรม  ที5จะเกิดขึ�นในพื�นที5ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นใน  
ปีงบประมาณนั�น  
  2. เป็นเครื5องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 



 
 

ส่วนที� 2 
บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2557 

 
 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

อาํเภอหัวไทร   จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

 

4 



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
    แนวทางที5 1.1  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐาน 

 
10 

 
8.06 

 
1,750,750 

 
7.11 

 
กองช่าง 

รวม 10 8.06 1,750,750 7.11  

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     แนวทางที5 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน 

 
5 

 
4.03 

 
710,000 

 
2.88 

 
สาํนกังานปลดั 

รวม 5 4.03 710,000 2.88  
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     แนวทางที5 3.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
     แนวทางที5 3.2  พฒันาการใหส้วสัดิการดา้นสงัคม 
     แนวทางที5 3.3  เพิ5มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ 
     แนวทางที5 3.4  จดัสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่คนยากจน สงเคราะห์ผูพ้ิการ เดก็      
                             ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายแุละผูป้่วยเอดส์ 

 
3 
1 
- 
4 

 
2.42 
0.81 

- 
3.22 

 
100,000 
15,000 

- 
9,298,400 

 
0.41 
0.06 

- 
37.75 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

รวม 8 6.45 9,413,400 38.22  
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งนํ)า 
    แนวทางที5 4.1  พฒันาแหล่งนํ�าเพื5อการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กองช่าง 

รวม - -- - -  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
     แนวทางที5 5.1  พฒันาสุขภาพอนามยัใหก้บัประชาชน 
     แนวทางที5 5.1  คุม้ครองผูบ้ริโภคใหม้ีความปลอดภยั 

 
4 
- 

 
3.23 

- 

 
220,000 

- 

 
0.89 

- 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 4 3.23 220,000 0.89  
6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     แนวทางที5 6.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็พึ5งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั5งยืน 
                              คุณภาพชีวิตในสถานศึกษา 
     แนวทางที5 6.2  ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนา และอนุรักษศ์าสนาวฒันธรรมและ 
                             ภูมิปัญญาทอ้งถิ5น      
     แนวทางที5 6.3  พฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

 
14 

 
6 
 

5 

 
11.29 

 
4.84 

 
4.03 

 
4,582,580 

 
215,000 

 
550,000 

 
18.60 

 
0.87 

 
2.23 

 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

รวม 25 20.16 5,347,580 21.70  
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ�งแวดล้อมและการ   
     ท่องเที�ยว 
    แนวทางที5 7.1  สร้างจิตสาํนึกและตระหนกัในการจดัการ   
                            ทรัพยากรธรรมชาติสิ5งแวดลอ้มและการท่องเที5ยว 
    แนวทางที5 7.2  พฒันาระบบการจดัการขยะ 
    แนวทางที5 7.3  พฒันาและอนุรักษแ์หล่งนํ�าธรรมชาติ 

 
 

3 
 
- 
- 

 
 

2.42 
 
- 
- 

 
 

50,000 
 
- 
- 

 
 

0.20 
 

- 
- 

 
 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 3 2.42 50,000 0.20  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจาํปี  2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จาํนวนโครงการ 

ที5ดาํเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั�งหมด 

จาํนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั�งหมด 

หน่วยงาน 
ดาํเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร 
     แนวทางที5 8.1  เพิ5มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน 
     แนวทางที5 8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     แนวทางที5 8.3  เพิ5มประสิทธิภาพในการป้องกนัฝ่ายพลเรือน 
     แนวทางที5 8.4  เพิ5มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
     แนวทางที5 8.5  พฒันาระบบงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรมและ  
                             แรงจูงใจในการทาํงาน 
     แนวทางที5 8.6  พฒันาบุคลากรใหม้ีทศันคติที5ดีและรักงานบริการ 
     แนวทางที5 8.7  เพิ5มช่องทางในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน 
     แนวทางที5 8.8  เลือกตั�งสมาชิกสภาฯ และผูบ้ริหารทอ้งถิ5น 
     แนวทางที5 8.9  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 

 
55 
3 
3 
- 
3 
 

1 
2 
1 
1 

 
44.35 
2.42 
2.42 

- 
2.42 

 
0.81 
1.61 
0.81 
0.81 

 
4,522,300 

40,000 
1,891,860 

- 
400,000 

 
25,000 

152,900 
50,000 
60,000 

 
18.36 
0.16 
7.68 

- 
1.62 

 
0.10 
0.62 
0.20 
0.24 

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั

กองคลงั 
สาํนกังานปลดั  

 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั
สาํนกังานปลดั 

รวม 69 55.65 7,142,060 28.36  
รวมทั)งหมด 124 100 24,633,790 100  
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บญัชีโครงการ/กจิกรรม 
 

ตามแผนการดาํเนินงาน   ประจําปี  2557 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม 
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บัญชีโครงการ / กจิกรรม /งบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนตาํบลแหลม  อาํเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายซอยประชาร่วมใจ       
หมู่ที5 2 

อุดหนุนการไฟฟ้าอาํเภอ       
หวัไทรเพื5อใชใ้นการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ5าปักคอร. ขนาด 8 
เมตร  จาํนวน 6 ตน้  พาด
สายไฟแรงตํ5าขนาด 50 AW 
ระยะทาง 165 เมตร พาดสายไฟ
ถนนขนาด 25 AW  ระยะทาง 
560 เมตร    

99,350 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 2 กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

            

2 โครงการบุกเบิกถนนสาย
จากถนนทางหลวงชนบท 
นศ. 3053 (บริเวณขา้งบา้น
นางนอบ) หมู่ที5 5 

บุกเบิกถนนระยะทาง 100 เมตร 
กวา้ง 4.00 เมตร สูงเฉลี5ย 0.80 
เมตร ปริมาณลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 
320 ลบ.ม. ฝังท่อระบายนํ� า 
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00  เมตร 
จาํนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อน พร้อมเกลี5ยเรียบตลอด
สาย ติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการจาํนวน 1 ป้าย  

93,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 5 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยถมลูกรังสายซอยประชา
อุทิศ 2 (สายกลาง) หมู่ที5 5 

ปรับปรุงถนนดินโดยถม
ลูกรัง ระยะทาง 1,400 เมตร 
กวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี5ย 
0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
นอ้ยกวา่ 1,008 ลบ.ม. เกรด
เกลี5ยปรับแตง่คนัทางเดิมก่อน
ลงวสัดุลูกรังพร้อมเกรดเกลี5ย
อดัเรียบตลอดสาย ติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จาํนวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม) 

296,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 5 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 

            

4 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
สายขา้งโรงเรียนบา้น        
ท่าเตียน 

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ระยะทาง 900 เมตร โดยใช้
วสัดุลูกรังในเขตอาํเภอปาก
พะยนู จาํนวน 165 ลบ.ม. 
ซ่อมแซมถนนในส่วนที5ชาํรุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ
พร้อมเกลี5ยเรียบ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม)   

84,800 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 7 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายตกบา้น
นายเลก็ สุกแทน – บา้น   
นายเริ5ม  คงเยน็ หมู่ที5 10 

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
ระยะทาง 2,000 เมตร โดยใช้
วสัดุลูกรังในเขตอาํเภอปาก
พะยนู จาํนวน 180 ลบ.ม. 
ซ่อมแซมในส่วนที5ชาํรุด
เสียหายเป็นหลุมบ่อพร้อม
เกลี5ยเรียบ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแหลม)   

92,500 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 10 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื�นฐาน) 

            

6 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
สายออกบา้นโคกสูง – ถนน 
คสล. บา้นโคกสูง  หมู่ที5 6 

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
ระยะทาง 1,800 เมตร โดยใช้
วสัดุลูกรังในเขตอาํเภอปาก
พะยนู จาํนวน 180 ลบ.ม. 
ซ่อมแซมในส่วนที5ชาํรุด
เสียหายเป็นหลุมบ่อพร้อม
เกลี5ยเรียบ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแหลม) 

92,500 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 6 กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน)) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ที5ดินและสิ5งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาที5ดินและ
สิ5งก่อสร้างและทรัพยส์ินอื5นๆ 
เช่น ซ่อมแซมอาคาร ถนน 
สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ� า 
ป้าย ระบบไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ 

800,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 

            

8 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาที5ดินและ
สิ5งก่อสร้างและทรัพยส์ินอื5นๆ 
เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานี    
สูบนํ� า  ระบบไฟฟ้าสถานีสูบนํ� า
ฯลฯ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

9 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

ซ่อมแซมบาํรุงรักษาปรับปรุง
ครุภณัฑ ์เพื5อใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพยส์ินครุภณัฑต์่างๆ ค่า
บาํรุงรักษาทรัพยส์ิน 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ขดุทางระบายนํ� าเรียบถนน
คลองพระราชดาํริจากบา้น
หนองไซร์ – ประตูระบาย
นํ� า หมู่ที5 5 

ขดุทางระบายนํ� า ระยะทาง 
1,200 เมตร กวา้ง 2.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ทอ้งกวา้ง 1.00 เมตร 
ปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 2,700 
ลบ.ม. ฝังท่อระบายนํ� า คสล. 
0.30x1.00 เมตร จาํนวน 1 จุด 8 
ท่อนพร้อมปรับแต่งดินเรียบ
ตลอดสายติดตั�งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการจาํนวน 
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแหลม)  

92,600 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 5 กองช่าง 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ   

ป่าไม)้ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     2.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนนํ� ามนัเชื�อเพลิง
และหล่อลื5นสาํหรับ
เครื5องจกัรกลต่างๆ 

สนบัสนุนนํ� ามนัเชื�อเพลิงและ
หล่อลื5นสาํหรับเครื5องจกัรกล
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการอื5น 
เช่น เครื5องสูบนํ� า ของกรม
ชลประทาน เครื5องสูบนํ� า SML 
ของหมู่บา้นในตาํบลแหลม
ฯลฯ ซึ5งเขา้มาปฏิบตัิงานเพื5อ
ช่วยเหลือสูบนํ� าเขา้พื�นที5ทาํนา
และทาํการเกษตรอื5นๆ ของ
เกษตรกรในตาํบลแหลม   

500,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

2 วสัดุการเกษตร เพื5อจดัซื�อวสัดุการเกษตรต่างๆ 
เช่น สาเคมีป้องกนัและกาํจดั
ศตัรูพืช และสตัว ์ ปุ๋ย ฯลฯ และ
สาํหรับศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร 

80,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
     2.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการจดัทาํโรงบรรจุ
ภณัฑป์ลาดุกร้า  

อุดหนุนการจดัทาํโรงบรรจุ
ภณัฑป์ลาดุกร้า ใหแ้ก่ กลุ่มปลา
ดุร้า 2 รส ไร้สารพิษ หมู่ที5 10 
ตาํบลแหลม 

40,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 10 สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม

และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ของชุมชน) 

            

4 จดัทาํคู่มือการประกอบ
อาชีพของประชาชนตาํบล
แหลม 

จดัทาํคู่มือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตาํบลแหลม 
(รายละเอียดตามโครงการ) 

70,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน 
ชุมชน และระดบัตาํบล 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือน ชุมชน และระดบั
ตาํบล (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม

และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ของชุมชน) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
     3.1  แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยนืและมีสุขภาพกายและสุขภาพจติแข็งแรง 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนโครงการและ
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนยพ์ลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด อบต.
แหลม 

สนบัสนุนโครงการและการ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
อบต.แหลม   

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

2 อุดหนุนโครงการ
ขบัเคลื5อนสมชัชาหมู่บา้น/
ชุมชน พลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติดอาํเภอ  
หวัไทร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

อุดหนุนโครงการขบัเคลื5อน
สมชัชาหมู่บา้น/ชุมชน พลงั
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติดอาํเภอ  
หวัไทร ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

3 โครงการผลิตยาดม
สมุนไพรพื�นบา้นตาํบล
แหลม 

จดัทาํโครงการผลิตยาดม
สมุนไพรพื�นบา้นของศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชน
ตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาและให้สวสัดกิารสังคม 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการ อบต.สญัจรพบ
ประชาชน 

จดัทาํโครงการ อบต.สญัจร  
พบประชาชน เพื5อใหบ้ริการ
ดา้นต่างๆ แก่ประชาชน 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(ส่งเสริมและ

สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน) 

            

 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.3  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนให้มปีระสิทธิภาพ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

--- --------------------------- --------------------------------- --------------- ----------- ----------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสังคม 
     3.4  แนวทางการพฒันา  จดัสวสัดกิารและสังคมให้แก่คนยากจน  สงเคราะห์คนพกิาร  เดก็ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วย
เอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ 
และผูด้อ้ยโอกาส (รายละเอียด
ตามโครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานสวสัดิการ

สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์) 

            

2 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูสู้งอายใุนพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  1,040  คน (จ่ายตามขนั
บนัได) 

8,462,400 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
 

            

3 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ   
ผูพ้ิการ 

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ    
ผูพ้ิการในพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  128  คน  

768,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั             

4 สงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูป้่วยเอดส์ 

จ่าย เงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ
ผูป้่วยเอดส์ในพื�นที5ตาํบลแหลม 
จาํนวน  8  คน ๆ ละ 500 บาท
ต่อเดือน 

48,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งบกลาง) 
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านแหล่งนํ)า 
     4.1  แนวทางการพฒันา  แหล่งนํ)าเพื�อการเกษตร 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขภาพอนามยัให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุขนขับา้ 

 จดัซื�อเวชภณัฑ ์วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

30,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 

            

2 โครงการหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิ5นหรือ
พื�นที5 

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตาํบลแหลม 

80,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานงบกลาง) 

            

3 โครงการจดัซื�อยาและ
เวชภณัฑป์้องกนัโรคสตัว ์

จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์ยาฉีดพน่หมอกควนั
กาํจดัยงุ ยารักษาโรคปากเทา้
เปื5 อยในสตัว ์หรือโรคระบาด
อื5นๆ 

10,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 
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5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขภาพอนามยัให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตตาํบลแหลม 

 สนบัสนุนการดาํเนินการ
จดับริการสาธารณะสุขแก่     
อสม.ทุกหมู่บา้น 

100,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 – 10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื5น) 

            

 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านสาธารณสุข 
     5.1  แนวทางการพฒันา  คุ้มครองผู้บริโภคให้มคีวามปลอดภัย 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

--- --------------------------- --------------------------------- --------------- ----------- ----------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ สงักดั อบต. แหลม 

สนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
สงักดั อบต. แหลม 

540,960 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

2 สนบัสนุนอาหารเสริม 
(นม) ใหแ้ก่ โรงเรียน
สงักดั สพฐ. 

สนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 
ใหก้บัเด็กของโรงเรียนในสงักดั 
สพฐ. 

748,020 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

3 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนวดัแหลม 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัแหลม 

572,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 2 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

4 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่โรงเรียนวดัทา้ยโนต 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัทา้ยโนต 

548,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 9 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

5 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนวดัโคกสูง 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนวดัโคกสูง 

164,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 6 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่ โรงเรียนบา้น 
ท่าเตียน 

สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
โรงเรียนบา้นท่าเตียน 

360,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 7 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

7 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นโคกสูง 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นโคกสูง 

280,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 6 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

8 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นท่อมหมู่ 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นท่อมหมู่ 

397,600 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 3 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

9 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นนาโพธิ_  

ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นนาโพธิ_  

313,600 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

10 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑว์ดัแหลม 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑว์ดัแหลม 

246,400 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 2 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แนวทางการพฒันา  ยกระดบัการศึกษาขั)นพื)นฐานให้ครอบคลุมทุกวยัและพฒันาคุณภาพชีวติในสถานศึกษา 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
ใหก้บัศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑว์ดัศิลาลอ้น 

ค่าอาหารกลางวนัศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑว์ดัศิลาลอ้น 

308,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 9 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

12 ค่าพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสงักดั อบต.
แหลม 

ค่าพฒันาพนกังานครู ตาํแหน่ง 
ครูผูดู้แลเด็กและพนกังานจา้ง
ตาํแหน่ง ผูดู้แลเด็กและผูช้่วย
ครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์
สงักดั อบต.แหลม 

24,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

13 โครงการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ  ประจาํปี 
2557 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2557 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 

            

14 โครงการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของเยาวชน 
ประชาชน ตาํบลแหลม 

จดัทาํโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษใหเ้ยาวชน
และประชาชนตาํบลแหลม  
เพื5อรองรับประชาคมอาเซียน 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการจดักิจกรรมวนั
ผูสู้งอายแุละวนัสงกรานต ์

จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายแุละวนั
สงกรานต ์

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

2 โครงการจดังานวนัลอย
กระทง 

จดังานวนัลอยกระทง 80,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

3 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้
ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัขบวนแห่หม.รับ
งานประเพณีเดือนสิบของ
ที5ทาํการอาํเภอหวัไทร 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5นในเขตอาํเภอหวัไทร 

10,000 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

4 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้
ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผา้ขึ�น
ธาตุ 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอาํเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5นในเขตอาํเภอหวัไทร 

5,000 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา และการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการประเพณีชกัพระ
ประจาํปี 

จดังานประเพณีชกัพระ
ประจาํปี (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 

            

6 โครงการแห่เทียนพรรษา จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
(รายละเอียดตามโครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถิ5น) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาการกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการแข่งขนักีฬา 
กรีฑา  ตาํบลแหลม 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา กรีฑา 
ตาํบลแหลม ครั� งที5 16 โดย
บูรณาการโครงการร่วมกบัศูนย์
กีฬาตาํบลแหลม 

250,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

2 โครงการส่งนกักีฬาหรือ
นกักรีฑาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

ค่าใชจ้่ายในการส่งตวันกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรีฑา
ในระดบัต่างๆ รวมถึงโครงการ
แข่งขนักีฬาคนหลวงเกมส์    
ครั� งที5 12  เช่น  ค่าพาหนะ      
ค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าเช่าที5พกั  ค่า
อุปกรณ์กีฬา และค่าใชจ้่ายอื5นๆ
ที5จาํเป็นที5เบิกไดต้ามระเบียบ 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยการแข่งขนั
กีฬาประจาํอาํเภอ 

ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักีฬา
อาํเภอ เช่น ค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่าประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกบั
อาํเภอหวัไทร และ อปท.       
ในเขตอาํเภอหวัไทร 

45,000 
(งบ อบต.) 

ที5ทาํการ
ปกครอง

อาํเภอหวัไทร 

สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
     6.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาการกฬีาและนันทนาการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการแข่งขนักีฬา
คนหลวงเกมส์   

จดัการแข่งขนักีฬาคนหลวง
เกมส์ ครั� งที5 12 

150,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

5 โครงการจดัซื�อวสัดุกีฬา เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุและ
อุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่ศูนยก์ีฬา
ตาํบลแหลม 

75,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 

            

 
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.1  แนวทางการพฒันา  สร้างจติสํานึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการ  1  คน  1  ตน้     
1  ฝน  เพื5อปวงชนชาวไทย 

ปลูกตน้ไมใ้นพื�นที5ตาํบลแหลม 
เพื5อเฉลิม พระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ   

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 

            

2 โครงการปลูกหญา้แฝก
ตามแนวพระราชดาํริ 

จดัทาํโครงการปลูกหญา้แฝก
ตามแนวพระราชดาํริ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 
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7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.1  แนวทางการพฒันา  สร้างจติสํานึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมแลการท่องเที�ยว 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการค่ายเยาวชนคนรัก
สิ5งแวดลอ้ม 

อุดหนุนกลุ่มธนาคารตน้ไม้
สาขาแหลมทองเพื5อดาํเนิน
โครงการค่ายเยาวชนคนรัก
สิ5งแวดลอ้ม (รายละเอียดตาม
โครงการ   

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและ 

ป่าไม)้ 

            

 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
     7.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจดัการขยะ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว 
    7.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและอนุรักษ์แหล่งนํ)าธรรมชาติ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

----- ------------------------------ ------------------------------------ ---------------- -------------- ----------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่า
รับวารสาร  ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ 

252,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

2 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5 
เช่น ค่าถ่ายสาํเนาเอกสาร 
ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

100,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

3 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าถ่ายสาํเนาเอกสาร 
ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานก่อนระดบั

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที5เกี5ยวขอ้งในอาํนาจหนา้ที5  
เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่า
รับวารสาร  ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ 

450,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

5 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการยามรักษาความ
ปลอดภยัสถานีสูบนํ� าดว้ย
ไฟฟ้า และค่าจา้งเหมา
บริการอื5นๆ ฯลฯ 

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

6 รายจ่ายเพื5อใหไ้ดม้าซึ5งบริการ เพื5อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ บริการเกี5ยวกบั
กิจการประปา เช่น ค่าจา้ง
เหมาเป่าลา้งท่อตวัเปลี5ยน
ทรายกรอง 

200,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

7 รายจ่ายเกี5ยวกบัการรับรองและ
พิธีการ 

เพื5อจ่ายเป็นค่ารับรองใน
การตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าของขวญัของรางวลั เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัหาของรางวลั
ในการจดังานกิจกรรมต่างๆที5มี
ความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น 
ค่าพวงมาลยั  พวงมาลา สาํหรับ
พิธีการในวนัสาํคญัต่างๆ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

9 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน (วงเงินครั� ง
หนึ5งไม่เกิน 5,000  บาท) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

10 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์(วงเงินครั� ง
หนึ5งเกิน 5,000  บาท) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

11 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน (วงเงินครั� ง
หนึ5งไม่เกิน 5,000  บาท) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

12 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์(วงเงินครั� ง
หนึ5งเกิน 5,000  บาท) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน (วงเงินครั� ง
หนึ5งไม่เกิน 5,000  บาท) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร 

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

14 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์(วงเงินครั� ง
หนึ5งเกิน 5,000  บาท) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร 

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

15 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน (วงเงินครั� ง
หนึ5งไม่เกิน 5,000  บาท) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

16 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์(วงเงินครั� ง
หนึ5งเกิน 5,000  บาท) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

17 ค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน (วงเงินครั� ง
หนึ5งไม่เกิน 5,000  บาท) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์(วงเงินครั� ง
หนึ5งเกิน 5,000  บาท) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

19 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ที5ดินสิ5งก่อสร้าง 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงที5ดินสิ5งก่อสร้าง 
(วงเงินครั� งหนึ5งเกิน 5,000  
บาท) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

20 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุง
ที5ดินสิ5งก่อสร้าง 

เพื5อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและ
ปรับปรุงที5ดินสิ5งก่อสร้าง 
(วงเงินครั� งหนึ5งเกิน 5,000  
บาท) 

800,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื�นฐาน) 

            

21 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

194,500 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

22 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 

            

24 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

25 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํนกังานต่างๆ 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

26 ค่าวสัดุอื5น เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
สาํหรับสถานีสูบนํ� าดว้ยระบบ
ไฟฟ้า เช่นสายพานและอื5นๆที5
ใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

27 ค่าวสัดุสาํนกังาน เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุต่างๆ
ที5จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ดาํเนินการของกิจการประปา
ตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานกิจการ

ประปา) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุไฟฟ้า
และวทิย ุ

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

29 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุไฟฟ้า
และวทิย ุ

200,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

            

30 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

31 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุงาน
บา้นงานครัว 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานระดบัก่อน

วยัเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

32 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

33 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุที5      
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต
นํ� าประปา 

250,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม ส่วนโยธา 
(งานกิจการ

ประปา) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

35 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุที5      
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต
นํ� าประปา 

250,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม ส่วนโยธา 
(งานกิจการ

ประปา) 

            

36 ค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

37 ค่าวสัดุเชื�อเพลิงและ   
หล่อลื5น 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
เชื�อเพลิงและหล่อลื5น 

90,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

38 ค่าวสัดุเชื�อเพลิงและ   
หล่อลื5น 

เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
เชื�อเพลิงและหล่อลื5น 

500,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

 
 
 

36 



 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื5อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

40 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื5อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

41 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

42 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร   

งานคลงั) 

            

43 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื5อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

20,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะชุมชน) 

            

44 จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารติดบาน
เลื5อนกระจก 4 ฟตุ 

จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารติดบาน
เลื5อนกระจก 4 ฟตุ ขนาดความ
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1181 
มิลลิเมตร หนา 406 มิลลิเมตร 
จาํนวน  2  ตู ้

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 จดัซื�อเครื5องดูดฝุ่ นขนาด 
25 ลิตร 

จดัซื�อเครื5องดูดฝุ่ น ขนาด 25 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์ สามารถดูด
ฝุ่ นและดูนํ� าได ้จาํนวน 1 เครื5อง 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

46 จดัซื�อเครื5องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล 

จดัซื�อเครื5องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว – ดาํ)  จาํนวน 1 
เครื5อง (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑป์ี 2556) 

180,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

47 จดัซื�อโซฟาไม ้ จดัซื�อโซฟาไม ้จาํนวน 2  ชุด   
(โดยขออนุมตัิจดัซื�อจดัจา้งตาม
ราคาทอ้งตลาด) 

42,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

48 จดัซื�อเครื5องบนัทึกเสียง
ระบบดิจิตอล 

จดัซื�อเครื5องบนัทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล สาํหรับใชใ้นการ
บนัทึกรายงานการประชุม  
จาํนวน  1  เครื5อง 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

49 จดัซื�อชุดเครื5องเสียง จดัซื�อเครื5องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ต่อพว่ง  จาํนวน 1 ชุด (จดัซื�อ
ตามราคาทอ้งตลาด 

70,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

 
 
 

38 



 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50 จดัซื�อกลอ้งถ่ายภาพนิ5ง
ระบบดิจิตอล 

จดัซื�อกลอ้งถ่ายภาพนิ5งระบบ
ดิจิตอล  จาํนวน 1 เครื5อง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑป์ี 2556) 

7,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

51 จดัซื�อโทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV)   

จดัซื�อโทรทศัน์ แอล อี ดี   
(LED TV)    จาํนวน 1 เครื5อง 
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑป์ี 
2556) 

14,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร      
งานทั5วไป) 

            

52 จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารติดบาน
เลื5อนกระจก 4 ฟตุ 

จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารติดบาน
เลื5อนกระจก 4 ฟตุ ขนาดความ
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1181 
มิลลิเมตร หนา 406 มิลลิเมตร 
จาํนวน  2  ตู ้

10,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

53 จดัซื�อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  
ชนิด  2  บาน 

จดัซื�อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  
ชนิด  2  บาน จาํนวน 2 ตู ้

13,800 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองคลงั 
(งานบริหาร 

งานคลงั) 

            

54 จดัซื�อกลอ้งถ่ายภาพนิ5ง 
ระบบดิจิตอล 

จดัซื�อกลอ้งถ่ายภาพนิ5งระบบ
ดิจิตอล  จาํนวน 1 เครื5อง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑป์ี 2556) 

7,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร 

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะและ
ชุมชน) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.1  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ จดัซื�อเครื5องคอมพิวเตอร์
โนต้บุค้ จาํนวน 1 เครื5อง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑป์ี 2556) 

27,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม กองช่าง 
(งานบริหาร 

ทั5วไปเกี5ยวกบั
เคหะและ
ชุมชน) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนชุมชน 

สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน
หมู่ที5 1 – 10 ตาํบลแหลม 

15,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานส่งเสริม

และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ของชุมชน) 

            

2 โครงการจดัทาํเวที
ประชาคมและสนบัสนุน
การจดัทาํแผนชุมชน 

จดัเวทีประชาคมหมู่บา้นและ
ประชาคมตาํบล และร่วม
สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน 
หมู่ที5 1 -10 ตาํบลแหลม 

20,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที5 1-10 
ตาํบลแหลม 

สาํนกัปลดั 
(งานวางแผน     
สถิติและ
วิชาการ) 

 

            

3 โครงการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
การซื�อหรือการจา้งของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ5น 

สนบัสนุนการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารการ
ซื�อหรือการจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ5นอาํเภอ   
หวัไทร 

5,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.3  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าใชจ้่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจ
หนา้ที5 

ช่วยเหลือประชาชนที5ประสบ
สาธารณภยัต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบ
อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั ภยัแลง้ 
ฯลฯ 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 

            

2 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภยัป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุจราจรช่วง
เทศกาลสาํคญัต่างๆ 

รณรงคส์่งเสริมดา้นความ
ปลอดภยัและลดอุบตัิเหตุจราจร
ช่วงเทศกาลต่างๆ  

40,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั) 

            

3 เงินสาํรองจ่าย เพื5อสาํรองจ่ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน ไม่
สามารถคาดการณ์ได ้ ตลอดจน
แกไ้ขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน 

1,801,860 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานงบกลาง) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.4  แนวทางการพฒันา  เพิ�มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการจดัอบรมพฒันา
บุคคลากร 

ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก      
อปพร. สงักดั อบต.แหลม  
ประจาํปี 2557 

100,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

2 โครงการทศันศึกษาดูงาน
นอกสถานที5 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที5
ของ ผูบ้ริหาร อบต.  กาํนนั  
ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกสภา อบต. 
ผูน้าํชุมชน และพนกังานส่วน
ตาํบล  ลูกจา้งประจาํ     
พนกังานจา้ง ฯลฯ 

200,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 สนบัสนุนทุนการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

สนบัสนุนทุนการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี และปริญญา
โท  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิก 
สภา อบต. พนกังานส่วนตาํบล  
ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง 

100,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานงบกลาง) 

            

 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา   ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.6 แนวทางการพฒันา  พฒันาบุคลากรให้มทีัศนคตทิี�ดีและรักงานบริการ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 จา้งที5ปรึกษาเพื5อศึกษาวจิยั 
ประเมินผล หรือพฒันา
ระบบต่างๆ 

จา้งสถาบนัหน่วยงานองคก์ร
ภายนอกในการสาํรวจ ศึกษา 
วเิคราะห์ วจิยัและประเมิน
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ
จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม 

25,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.7 แนวทางการพฒันา  เพิ�มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 จดัทาํวารสารเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแหลม 

จดัทาํวารสารเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ ภารกิจ 
และผลการปฏิบตัิงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แหลม 

30,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

2 ค่าบริการทางดา้น 
โทรคมนาคม 

เพื5อใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ค่าเช่าพื�นที5
เวบ็ไซต ์ค่าพฒันาระบบ ฯลฯ  

122,900 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.8  แนวทางการพฒันา  เลอืกตั)งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ�น 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั�ง ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั�งสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
และผูบ้ริหาร กรณีการเลือกตั�ง
ทั5วไป และการเลือกตั�งซ่อม
แทนตาํแหน่งที5วา่ง 

50,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 

            

 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านการพฒันาการเมอืงการบริหาร 
    8.9  แนวทางการพฒันา  รองรับการถ่ายโอนภารกจิต่างๆ 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
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 โครงการจา้งเหมาบริการ
อาสาสมคัรปศุสตัวต์าํบล 

จา้งเหมาบริการอาสาสมคัร   
ปศุสตัวต์าํบล ตามโครงการรับ
มอบภารกิจถ่ายโอนงานจา้ง
เหมาบริการอาสาสมคัรปศุสตัว์
จงัหวดัจากสาํนกังานปศุสตัว์
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

60,000 
(งบ อบต.) 

ตาํบลแหลม สาํนกัปลดั 
(งานบริหาร

ทั5วไป) 
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งบประมาณที�ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื�น



 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ก่อสร้างถนน คสล.    
สายบา้นท่าเตียนหมู่ที5 8 –
หมู่ที5 7  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื�นที5
ไม่นอ้ยกวา่ 3,350 ตารางเมตร      
ไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉลี5ยขา้งละ 
0.30 เมตร ตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

4,200,000 
(งบ อบจ. 

นศ.) 

หมู่ที5 8 กองช่าง      
อบจ.นศ. 

 

            

2 ขดุลอกคลองบา้น
สามแกว้ – บา้นทา้ย
โนต-บา้นพงัการท่อม-
คลองหนองแตง หมู่ที5
5,9,4,3,6 ตาํบลแหลม  
 

ขดุลอกคลองบา้นสามแกว้ – บา้น
ทา้ยโนต-บา้นพงัการท่อม-คลอง
หนองแตง หมู่ที55,9,4,3,6 กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 9,000  เมตร ลึก2 
เมตร ทอ้งกวา้ง 1.50 เมตร ตาม
แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1,500,000 
(งบ อบจ. 

นศ.) 

หมู่ที5 1,2 กองช่าง      
อบจ.นศ. 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื)นฐาน 
     1.1  แนวทางการพฒันา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื)นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ และอื�นๆ ให้กบัประชาชน 
 

ลาํดบั
ที� 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที�
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัสทต์ิกคอนกรีตสาย
บา้นหนองไซ-บา้นทา้ย
โนต  หมู่ที5 9  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสทต์ิ
กคอนกรีตสายบา้นหนองไซ-
บา้นทา้ยโนต กวา้ง 4 เมตร ยาว 
585 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื�นที5ไม่นอ้ยกวา่ 2,343ตาราง
เมตร  

967,900 
(งบ จงัหวดั. 

นศ.) 

หมู่ที5 9 กองช่าง      
งบจงัหวดั 

 

            

2 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที5 4  

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น แบบผิว
ดินขนาดใหญ่มาก บา้นหวัคลอง
แหลม จาํนวน 1 ตวั  
 

4,944,500 
(งบ จงัหวดั. 

นศ.) 

หมู่ที5 4 กองช่าง      
งบจงัหวดั 

 

            

3 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 
แบบรูปถงัถว้ยแชมเปญ 
หมู่ที5 1 

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น แบบรูป
ถงัถว้ยแชมเปญ ขนาด 20 
ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ� า จาํนวน 1 ตวั  

1,938,500 
(งบ จงัหวดั. 

นศ.) 

หมู่ที5 1 กองช่าง      
งบจงัหวดั 
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