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                                                     ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 และขอ้ 27 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการด าเนินงาน 
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชดัเจนในการ
ปฏิบติัมากข้ึน  การติดตามประเมินผล       ณ ส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ทั้งหมด   ในเขตพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมพฒันา
ในพ้ืนท่ีด าเนินการ 

วตัถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1.  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท่ี

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
2.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน     มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน 
3.  ลดความซ ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานงานและบูรณาการท างานกับ

หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนั
นับตั้งแต่วนัท่ีประกาศเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ย่างนอ้ย
สามสิบวนั 
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ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม 
 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัท าแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัท าแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการสนบัสนุน 
 การจดัท าแผนพฒันา อบต. 

 คณะกรรมการพฒันา อบต. 

 

 

 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัท าแผนการด  าเนินงาน 
 

พิจารณาแผนการด  าเนินงาน 
 

เสนอรา่งแผนการด  าเนินงาน 
 

เสนอรา่งฯ ตอ่ นายก อบต. 
 

นายก อบต. อนมุตั ิ
 

ประกาศใช ้
 

องคก์ารบริหารสว่นต  าบลแหลม 
 

หน่วยงานอ่ืน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. จะไดท้ราบถึงโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใน  ปีงบประมาณนั้น  
  2. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
 

ตามแผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  2565 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด  ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แผนงานเคหะชุมชน, 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

    แนวทางที ่1.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

 
3 

 
6.12 

 
601,000 

 
2.92 

 
กองช่ำง 

รวม 3 6.12 601,000 2.92  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ(แผนงานการเกษตร) 
     แนวทางที่ 2.1  สง่เสริมการประกอบอาชีพ สง่เสริมการสร้างงานในชุมชน 

 
1 

 
2.04 

 
400,000 

 
1.94 

 
ส ำนกังำนปลดั 

รวม 1 2.04 400,000 1.94  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
     แนวทางที่ 3.1  สง่เสริมใหชุ้มชนมีความเข้มแขง็พึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยืน 
                                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     แนวทางที่ 3.2  พฒันาการให้สวสัดิการด้านสงัคม 
                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
     แนวทางที่ 3.4  จดัสวัสดิการสงัคมใหแ้ก่คนยากจน สงเคราะห์ผู้พิการ เด็ก      
                             ผู้ด้อยโอกาส ผู้สงูอายแุละผู้ป่วยเอดส ์
                              แผนงานงบกลาง 

 
3 
 
1 
 
 
8 

 
6.12 

 
2.04 

 
 

16.33 

 
50,000 

 
20,000 

 
 

13,213,000 

 
0.24 

 
0.10 

 
 

64.11 

 
ส ำนกังำนปลดั 

 
ส ำนกังำนปลดั 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 

รวม 12 24.49 13,283,000 64.45  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด  ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
                               แผนงานการพาณิชย์ 

    แนวทางที ่4.1  พัฒนาแหลง่น้้าเพื่อการเกษตร(แผนงานการเกษตร) 

 

 
6 

 
 

12.24 

 

 
100,000 

 
 

0.49 

 

 
ส ำนกังำนปลดั 

รวม 6 12.24 100,000 0.49  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แนวทำงท่ี 5.1  พฒันำสุขภำพอนำมยัใหก้บัประชำชน 
     แนวทำงท่ี 5.2  คุม้ครองผูบ้ริโภคใหมี้ควำมปลอดภยั 

 
 
2 
- 

 
 

4.08 

 
 

255,000 
- 

 
 

1.24 
- 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
- 

รวม 2 4.08 255,000 1.24  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แนวทำงท่ี 6.1  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็พ่ึงพำตนเองไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน 
                              คุณภำพชีวติในสถำนศึกษำ แผนงานการศึกษา 
                               งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     แนวทำงท่ี 6.2  ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ และอนุรักษศ์ำสนำวฒันธรรมและ 
                             ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
     แนวทำงท่ี 6.3  พฒันำดำ้นกีฬำและนนัทนำกำร งานกีฬาและนันทนาการ 

 
 
2 
4 
 
9 
5 

 
 

4.08 
8.16 

 
18.37 
10.20 

 
 

230,000 
4,505,980 

 
312,500 
430,000 

 
 

1.11 
21.86 

 
1.52 
2.09 

 
 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

 
ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

รวม 20 40.81 5,478,480 26.58  

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

 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 

- 
- 

 
- 
 
- 
- 

รวม - - - -  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารทัว่ไป 
     แนวทำงท่ี 8.1  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แนวทำงท่ี 8.2  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     แนวทำงท่ี 8.3  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกนัฝ่ำยพลเรือน 
     แนวทำงท่ี 8.4  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บภำษ ี
     แนวทำงท่ี 8.5  พฒันำระบบงำนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมระบบคุณธรรมและ  
                             แรงจูงใจในกำรท ำงำน 
     แนวทำงท่ี 8.6  พฒันำบุคลำกรใหมี้ทศันคติท่ีดีและรักงำนบริกำร 
     แนวทำงท่ี 8.7  เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
     แนวทำงท่ี 8.8  เลือกตั้งสมำชิกสภำฯ และผูบ้ริหำรทอ้งถิน่ 
     แนวทำงท่ี 8.9  รองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำงๆ 

 
 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
2 
1 
- 

  
 
- 

20,000 
30,000 

- 
- 
- 
- 

40,000 

400,000 
- 

 
 
- 

 0.10 
0.15 

- 
- 
- 
- 

0.19 
1.94 

- 

 
 
- 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

- 
- 
- 
- 

ส ำนกังำนปลดั 
ส ำนกังำนปลดั 

 

รวม 5  490,000 2.38  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

แผนด ำเนินประจ ำปีงบประมำณ 2565 9 

  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-ส านกัปลดั 
-กองคลงั 
-กองช่าง 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีด  ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารทัว่ไป 
       เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แผนงานบริหารงานคลัง 
      เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
     แผนงานการเคหะและชุมชน 
      เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยใน 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

รวม - - - -  
รวมทั้งหมด - - - -  

 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 10 

 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการถมสนาม

โรงเรียนบา้นทา้ยโนต หมู่
ที่ 9  

จ่ายเป็นค่าถมสนามโรงเรียนบา้น
ทา้ยโนต โดยถมลูกรัง กวา้ง 27 
เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร ปริมาณลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
770 ลบ.ม. เกลี่ยบดอดัเรียบ  

126,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็  สาย
ทางซอยนายวิโรจน์ ช่วงที่ 
4 หมู่ที่ 3  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็  สายทางซอยนาย
วิโรจน์ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 3  ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 400.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม
ก าหนด)พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

229,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

 
 
 

 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการปรับปรุงถนนดิน

โดยถมลูกรังสายจากคลอง
ราชด าริ-บา้นนายผิน       
ยิม้หย ูหมู่ที่ 8   

 ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง
สายจากคลองราชด าริ-บา้นนาย
ผิน  ยิม้หย ูหมู่ท่ี 8 ระยะทาง 
1,000 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 1,200 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
คนัทางเดิมก่อนลงวสัดุลูกรัง และ
เกรดเกลี่ยบดอดัตลอดสาย   
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม
ก าหนด)พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

246,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 
 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 13 

 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                            
     2.1  แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและ

หล่อลื่นส าหรับ
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ 

สนบัสนุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับเคร่ืองจกัรกล
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการอื่น 
เช่น เคร่ืองสูบน ้า ของกรม
ชลประทาน เคร่ืองสูบน ้า SML 
ของหมู่บา้นในต าบลแหลมฯลฯ 
ซ่ึงเขา้มาปฏิบติังานเพื่อ
ช่วยเหลือสูบน ้าเขา้พื้นท่ีท  านา
และท าการเกษตรอื่นๆ ของ
เกษตรกรในต าบลแหลม   

400,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

            

 
 
 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริม

สนบัสนุนการด าเนินงาน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดบัครัวเรือน
และระดบัต าบล  

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือนและระดบัต าบล 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แข็งของ
ชุมชน) 

            

                                                                                                                                                                                                                       
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม                                                                                                                                                                                                                                                 
     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต ผู ้
พิการ  

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
ผูพ้ิการ (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานสวสัดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห)์ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม                                                                                                                                                                                                                                                 
     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผูด้อ้ยโอกาส 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูด้อ้ยโอกาส (รายละเอียดตาม
โครงการ) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานสวสัดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห)์ 

            

3 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ผูสู้งอาย ุ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
ผูสู้งอาย ุ(รายละเอียดตาม
โครงการ) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานสวสัดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห)์ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 สมทบกองทุน
ประกนัสังคมใหแ้ก่
พนกังานจา้ง สังกดั 
อบต.แหลม  

จ่ายสมทบกองทุนประกนัสังคม
ใหแ้ก่พกังานจา้ง และครูผูดู้แล
เดก็ สังกดั อบต.แหลม 

120,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนใหก้บัส านกังาน
ประกนัสังคม  เพื่อใหพ้นกังาน
จา้งของ อบต.แหลม ไดรั้บสิทธิ
คุม้ครอง กรณีประสงค์หรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพตาย  
เน่ืองจากการท างานใหแ้ก่
นายจา้ง  ในอตัรา ร้อยละ 0.02 
ของค่าตอบแทนรวมค่าครอง
ชีพชัว่คราว 

11,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3 สมทบใหก้องทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิ่น(สปสช.) 

สมทบใหก้องทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิ่นของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลม 

120,000 
(งบ อบต. 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

4 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่น(กบท.) 

จ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น
(กบท) 

410,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

5 เงินบ าเหน็จบ านาญ
พนกังานครู 

จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผูรั้บ
บ านาญพนกังานครู 

140,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
     3..1 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

6 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ด าเนินการรองรับการจดั
สวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึน
ไปที่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของอปท.พ.ศ.2552 และไดข้ึ้น
ทะเบียนขอรับเบ้ียยงัชีพรายเดือน 

10,600,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

7 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์
การจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูพ้ิการ  

1,740,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 

            

8 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์
การจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูป่้วย
เอดส์ที่แพทยไ์ดรั้บรองและท า
การวินิจฉัยแลว้และมีความ
เป็นอยูย่ากจนไม่มีผูอุ้ปการเลี้ยงดู
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองไดโ้ดยมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพคนละ 500 บาท 

72,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
 (งบกลาง) 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน ้า                                                                                                                                                                                                                                         
     4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                         
     5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฉีด
วคัซีนป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนขับา้ เช่น ป้ายโครงการ 
วสัดุ เขม็ วคัซีน ส าลีและอืน่ๆ 

55,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 1 – 10 
ต าบลแหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข) 

            

2 สนบัสนุนการพฒันา
สาธารณสุขมูลฐาน  

สนบัสนุนการพฒันา
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บา้นละ 
20,000 บาท  จ านวน 10 หมา้น  
ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลม 

200,000 
(งบ อบต.) 

หมู่ที่ 1 – 10 
ต าบลแหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                         
     6.1  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ  
ประจ าปี 2565 

สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ 
ประจ าปี 2565 

130,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา) 

            

2 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้เดก็
นกัเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร  
เพื่อสนองพระราชด าริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุป
นายกิาผูอ้  านวยการสภากาชาดไทย  ใน
การแกไ้ขปัญหาเดก็นกัเรียนในถิ่น
ทุรกนัดารที่อ่านไม่ออกเขียนไดใ้หมี้การ
พฒันาทกัษะเพิ่มเติมจากหอ้งเรียนให้
สามารถอ่านออกเขียนได ้

สนบัสนุนการ
ช่วยสอนเสริม
ของครูประจ าชั้น 

100,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา  

-ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในสังกดั อบต.แหลม จ านวน 5 ศูนย ์
ส าหรับเดก็อาย ุ2-5 ปี ในอตัราม้ือละ 
21 บาท /คน จ านวน 175 คน จ านวน 
245 วนั 
  -ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัอบต.แหลม จ านวน 
5 ศูนย ์อตัราคนละ 1,700 บาท 
-ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาใหก้บั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัอบต.แหลม 
จ านวน 5 ศูนย ์
1.อุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
2.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อตัราคนละ 
300 บาท/ปี 

1,437,780 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3.ค่าหนงัสือ อตัรา 200 บาท/ปี 

4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัรา 
430 บาท/ปี 
 

  ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา) 

            

2 โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ค่าจดันิทรรศการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

5,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                               
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการอาหารเสริม(นม) -ค่าอาหารเสริมนมเดก็นกัเรียน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลม จ านวน 175 คนและ
โรงเรียน สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แหลม จ านวน 446 คน รวม 
621 คน  อตัราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วนั 
 

1,190,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา) 

            



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 24 

 

 
 

 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                              
     6.1  แผนงานการศึกษา 
            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 เงินอุดหนุน ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุน

จดัหาอาหารกลางวนัส าหรับ
เดก็อนุบาลและป.1-ป.6
โรงเรียนวดัแหลม 
โรงเรียนวดัโคกสูง 
โรงเรียนวดัทา้ยโนต 
โรงเรียนบา้นท่าเตียน อตัรา 
คนๆละ21 บาท จ านวน 200 
วนั  

1,873,200  
(งบอบต.)  

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไปเกีย่วกบั
การศึกษา) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแห่เทียนพรรษา จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

(รายละเอียดตามโครงการ) 
10,000 

(งบ อบต.) 
ต าบลแหลม ส านกัปลดั 

(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

2 โครงการจดักิจกรรมวนั
ผูสู้งอายแุละวนัสงกรานต ์

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่า
เตน็ท ์ เคร่ืองเสียง และค่าวสัดุ
อุปกรณ์อื่นที่จ  าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการต่างๆ 

120,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

3 โครงการจดังานวนัลอย
กระทง 

จดังานวนัลอยกระทงเช่นค่า
ประชาสัมพนัธ์ ค่าเช่าเตน็ท ์
โต๊ะ เกา้อี้  เคร่ืองเสียง และวสัดุ
อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

120,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้

ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัขบวนแห่หมรับงาน
ประเพณีเดือนสิบของท่ีท า
การอ  าเภอหวัไทร 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอ าเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอหวัไทร 

10,000 
(งบ อบต.) 

ท่ีท  าการ
ปกครอง

อ าเภอหวัไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

5 สนบัสนุนโครงการเรียนรู้
ทางดา้นวฒันธรรมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผา้ข้ึน
ธาตุ 

สนบัสนุนการจดังานโดย 
บูรณาการร่วมกบัอ าเภอหวัไทร
และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอหวัไทร 

2,500 
(งบ อบต.) 

ท่ีท  าการ
ปกครอง

อ าเภอหวัไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

 
                

  

  



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                           งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจดักิจรรมการ
เฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ประจ าปี
พุทธศกัราช 2565  

สนบัสนุนที่ท  าการปกครอง
อ าเภอหวัไทร ส าหรับการจดั
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เน่ืองในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

15,000 
(งบ อบต.) 

ท่ีท  าการ
ปกครอง

อ าเภอหวัไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

7 เงินอุดหนุนโครงการจดั
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี ประจ าปีพุทธศกัราช 
2565  

สนบัสนุนที่ท  าการปกครอง
อ าเภอหวัไทร ส าหรับการจดั
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เน่ืองในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินี  

10,000 
(งบ อบต.) 

ท่ีท  าการ
ปกครอง

อ าเภอหวัไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 28 

 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                           
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 อุดหนุนโครงการจดั

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระ
บรมราชินีนารถ พระบรม
ราชนนนัปีหลวง 

สนบัสนุนจดังานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

10,000 
(งบ อบต.) 

ที่ว่าการ
อ าเภอหวั
ไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

9 โครงการจดังานเน่ืองใน
วนัเฉลิมพระเกียรติ พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562  

สนบัสนุนการจดังานเน่ืองใน
วนัเฉลิมพระเกียรติ พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 

15,000 
(งบ อบต.) 

ที่ว่าการ
อ าเภอหวั
ไทร 

ส านกัปลดั 
(งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน) 

            

 
 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                         
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งนกักีฬา

หรือนกักรีฑาเขา้ร่วม
การแข่งขนัในระดบั
ต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายในการส่งตวันกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา กรีฑาใน
ระดบัต่างๆ รวมถึงโครงการ
แข่งขนักีฬาคนหลวงเกมส์    คร้ังท่ี 
14  เช่น  ค่าพาหนะ      ค่าเบ้ียเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พกั  ค่าอุปกรณ์กีฬา และ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆที่จ  าเป็นที่เบิกไดต้าม
ระเบียบ 

10,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานกฬีาและ
นนัทนาการ) 

            

2 โครงการแข่งขนักีฬา 
กรีฑา  ต  าบลแหลม 

ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา-กรีฑา 
ต าบลแหลม เช่น ค่าตอบแทนใช้
สอยและวสัดุ ค่าประชาสัมพนัธ์  
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน  
ค่าของขวญั ค่ารางวลั และ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น   

300,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานกฬีาและ
นนัทนาการ) 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                         
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจดัการแข่งขนั

ฟุตบอลตา้นยาเสพติด 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนั
ฟุตบอลตา้นยาเสพติด เช่น
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  
ค่าประชาสัมพนัธ์ฯ 

30,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานกฬีาและ
นนัทนาการ) 

            

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยการแข่งขนั
กีฬาประจ าอ  าเภอ 

ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา
อ  าเภอ เช่น ค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ค่าประชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกบั
อ  าเภอหวัไทร และ อปท.       
ในเขตอ าเภอหวัไทร 

40,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานกฬีาและ
นนัทนาการ) 

            

5 วสัดุกีฬา ค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬา และอุปกรณ์
กีฬาต่างๆ ใหแ้ก่ศูนยก์ีฬาต าบล
แหลม  

50,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานกฬีาและ
นนัทนาการ) 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว         
 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

                                                                                                                                                                   
     7.2  แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
     7.3 แผนงานพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน า้ธรรมชาติ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
 



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 32 

 

 
 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                      
    8.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัท าเวทีประชาคม

และส่งเสริมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนชุมชน  

จดัท าเวทีประชาคมและ
ส่งเสริมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนชุมชน 

20,000 
(งบ อบต.) 

ต าบล
แหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริหารทัว่ไป) 

            

2 โครงการอุดหนุนตาม
โครงการบริหารจดัการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน  

อุดหนุนตามโครงการบริหาร
จดัการศูนยป์ฎิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ  าเภอ   หวัไทร 

20,000 
(งบ อบต.) 

อบต.หวั
ไทร 

ส านกัปลดั 
(งานบริหารทัว่ไป) 
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                         
    8.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 

 
400,000 
(งบ อบต.) 

ต าบล
แหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริหารทัว่ไป) 

            

4. โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ค่าใชจ่้ายวนัทอ้งถิ่นไทย  
ของ อบต.แหลม 

3,000 
(งบ อบต.) 

ต าบล
แหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริหารทัว่ไป) 

            

 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร                                                                                                                                                                                                         

    8.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรณรงคส่์งเสริมดา้น

ความปลอดภยัและลดอุบติั
จราจรเทศบาลต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายในการจดัรณรงค์
ส่งเสริมดา้นความปลอดภยั
และลดอุบติัเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆ  

30,000 
(งบ อบต.) 

ต าบล
แหลม 

ส านกัปลดั 
(งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกบัการรักษา
ความสงบภายใน) 
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  1. ครุภณัฑ ์
      1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ านกังาน 

ล าดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เกา้อี้ จดัซ้ือเกา้อี้ส านกังานแบบเบาะหนงัมีพนกัพิง

สูงมีเทา้แขน 2 ขา้ง และลอ้เลื่อนปรับระดบัสูง

ต ่าได ้ จ  านวน 2 ตวั  

10,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไป) 

            

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังานมี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 6 

แกนหลกั  (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz และมี

เทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้ง

ใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 

1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) มี

หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม 

44,000 
(งบ อบต.) 

ต าบลแหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไป) 
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  1. ครุภณัฑ ์
      1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ านกังาน 

                                                
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

  ในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 9 MB  

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
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  1. ครุภณัฑ ์
      1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
            ครุภณัฑส์ านกังาน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 

AV 
ขนาด 800 VA   
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    -  มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อย
กว่า  800 VA  (480 Watts) 
    -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า  15  นาท ี 
     ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
จ านวน 5 เครื่อง 

20,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไป) 

            

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 
Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดีกว่า ดังน้ี 
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 MB 

22,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม กองคลงั 
(งานบริหาร
ทัว่ไป) 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
   2.) ในกรณีที่หน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366X768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/100 Bese-T หรือ 
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 

(IEEE 802.11, g,n,ac) และ 
Bluetooth 

               

5. เคร่ืองพิมพ ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copi, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (PPm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสาร 

10,000 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(งานบริหาร
ทัว่ไป) 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  อัตโนมัติ (Auto Document FeedX 

-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Beae-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Lettr , Legat 
และ Custom 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. โต๊ะท างาน จดัซ้ือโต๊ะท างาน 5,000 อบต.แหลม ส านกัปลดั 

(งาน
ตรวจสอบ
ภายใน) 

            

7. คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านกังานมีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

นอ้ยกว่า 6 แกนหลกั  (6core) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 

3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้น

กรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 

1 หน่วย 

22,000 อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(งาน

ตรวจสอบ
ภายใน) 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) มี

หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 43 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง

ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ าหน่วย 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
จ านวน 3 เครื่อง 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
TakPrimter)  จ านวน  ๑ เครื่อง 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
TakPrimter) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐?๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ
๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ ๕ 
ภาพต่อนาที (ipm) 

4,300 อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(งาน

ตรวจสอบ
ภายใน) 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน  
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 

แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal, และ Custom 

               

9. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    -  มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อย
กว่า  800 VA  (480 Watts) 
    -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า  15  นาท ี 
     ราคาเครื่องละ 2,500 
บาท จ านวน 1 เครื่อง 

 

2,500 อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(งาน

ตรวจสอบ
ภายใน) 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน  
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์

ส านักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงานมีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรื
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1TB หรือ ชนิด Solid State Drive  

34,000 อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(นกัวิชาการ
ศึกษา) 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 

GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
-ราคาเครื่องละ 17,000 
จ านวน 3 เครื่อง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 49 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
TakPrimter)  จ านวน  ๑ เครื่อง 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
TakPrimter) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐?๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ
๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 
๕ ภาพต่อนาที (ipm) 

 

4,300 อบต.แหลม ส านกัปลดั 
(นกัวิชาการ
ศึกษา) 

 

            



บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
                                                                                                                                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                                                                                                         ผด.02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 50 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 

แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal, และ Custom 

               

12. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    -  มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อย
กว่า  800 VA  (480 Watts) 
    -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า  15  นาท ี 
     ราคาเครื่องละ 2,500 
บาท จ านวน 2 เครื่อง 

 

5,000 อบต.แหลม ส านกัปลดั
(นกัวิชาการ
ศึกษา) 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
             ครุภณัฑส์ านกังาน 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบาน

เลื่อนกระจก  4  ฟุต   
ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบาน
เลื่อนกระจก  4  ฟุต  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  1,180  
มิลลิเมตร  หนา  400  
มิลลิเมตร  สูง  860  
มิลลิเมตร  จ านวน  2  ตู้  
ราคาตู้ละ  5,500  บาท   

11,000
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 52 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานการพาณิชย ์

             ครุภณัฑก์ารเกษตร 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 มอเตอร์สบูน ้ำบำดำลแบบ  

SUBMER  ขนำด  1.5  HP   
มอเตอร์สบูน ้ำบำดำลแบบ  

SUBMER  ขนำด  1.5  

HP  จ้ำนวน  2  เครื่อง  

รำคำเครื่องละ  23,100  

บำท    โดยมีคุณสมบัติ

ดังนี    ขนำด  1.5  แรงม้ำ  

ใช้กับไฟฟ้ำ  1  เฟส  220  

โวลต์  พร้อมสำยไฟฟ้ำ  

50  เมตร  ขนำดสำย  

3×2.5  ตร.มม.  สวิทซ์

คอนโทรล  1.5  แรงม้ำ  

220  โวลต์  50  เฮิร์ต  

พร้อมฝำบอ่   

46,200 
(งบ อบต.) 

อบต.แหลม กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 53 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานการพาณิชย ์

             ครุภณัฑก์ารเกษตร 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 มอเตอร์สูบน้ าบาดาลแบบ  

SUBMER 
มอเตอร์สบูน้ าบาดาลแบบ  
SUBMER  ขนาด  2  HP  
จ านวน  2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  31,900  บาท  
โดยมีคุณสมบัติดังนี้   
ขนาด  2  แรงม้า  ใช้กับ
ไฟฟ้า  1  เฟส  220  
โวลต์  พร้อมสายไฟฟ้า  
50  เมตร  ขนาดสาย  
3×2.5  ตร.มม.  สวิทซ์
คอนโทรล  2  แรงม้า  
220  โวลต์  50  เฮิร์ต  
พร้อมฝาบอ่   
 

63,800 
(งบอบต.) 

อบต.แหลม กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 54 

 

            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานการพาณิชย ์

             ครุภณัฑก์ารเกษตร 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินกา

ร 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

16 มอเตอร์สูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 2 HP 

มอเตอร์สูบน ้ำแบบหอยโข่ง  ขนำด  
2 HP  จ้ำนวน  1  เครื่อง  รำคำ
เครื่องละ  9,900  บำท 
โดยมีคุณสมบัติดังนี  
1.  ตัวปั๊มผลิตจำกเหล็กหล่อ  และ

เพลำปั๊มผลิตจำกสแตนเลส 

2. ใบพัดสแตนเลสแบบปิดปลอด

สนิม  และมีผิวเรียบลื่นลดแรง

เสียดทำนในกำรหมุน 

3. กันรั่วด้วยเม็คคำนิคอลซีลแบบ

เซรำมิคและกรำไฟต์ 

4.มอเตอร์เหน่ียวน้ำชนิดกรง
กระรอกแบบปิด  ระบำยควำมร้อน
ด้วยพัดลม  IP55  ใช้งำนกลำงแจ้ง 

9,900 
(อบต.แหลม) 

อบต.
แหลม 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานการพาณิชย ์

             ครุภณัฑก์ารเกษตร 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ได้  ฉนวนไฟฟ้ำ  Class F  

และเพลำมอเตอร์เป็นชิ น
เดียวกับเพลำเคร่ืองสูบ   

9,900 
(อบต.แหลม) 

อบต.แหลม กองช่าง             

17. มอเตอร์สูบน ้ำแบบหอยโขง่  
ขนำด  3 HP 

มอเตอร์สูบน ้ำแบบหอยโขง่  
ขนำด  3 HP  จ้ำนวน  2  
เคร่ือง  รำคำเคร่ืองละ  
12,100  บำท  โดยมี
คุณสมบตัิดงัต่อไปนี  
 1.  ตัวปั๊มผลิตจำก
เหล็กหล่อ  และเพลำปั๊ม
ผลิตจำกสแตนเลส 
 2.  ใบพดัสแตนเลสแบบปิด
ปลอดสนิม  และมีผิวเรียบ
ลื่นลดแรงเสยีดทำนในกำร
หมุน  

24,200 
งบ อบต. 

อบต.แหลม กองช่าง             
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
             ครุภณัฑก์ารเกษตร 
 
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3.  กันรั่วด้วยเม็คคำนิคอล

ซีลแบบเซรำมิคและกรำ
ไฟต ์
4.  มอเตอร์เหนี่ยวน้ำชนิด
กรงกระรอกแบบปิด  
ระบำยควำมรอ้นด้วยพัด
ลม  IP55  ใช้งำน
กลำงแจ้งได้  ฉนวนไฟฟ้ำ  
Class F  และเพลำ
มอเตอร์เป็นชิ นเดียวกับ
เพลำเครื่องสบู   
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน  
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 เก้าอี้รูปแบบตัวC เก้าอี้ C ชุปโครเม่ียม หุ้มหนังสี

ด า จ านวน  6  ตัว ราคาตัวละ 
3,790 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด 

22,740 
(งบอบต.) 

อบต.แหลม ส านกัปลดั             

19 เก้าอี้ส านักงานพนักสูง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเกา้อี้ท างานผู้บริหาร 
แบบหมุนได้ ปรับระดับสูงต่ าได้ 
จ านวน 4 ตัว  

 

40,000 อบต.แหลม ส านกัปลดั             
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            1. ครุภณัฑ ์

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
             ครุภณัฑส์ านกังาน  
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โต๊ะท ำงำนผู้บริหำร จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 

ราคาตัวละ 18,000 ราคาตาม
ท้องตลาด 

54,000
(งบอบต.) 

อบต.แหลม ส านักปลัด             

21 โต๊ะและเก้ำอี้ส ำนักงำนส ำหรับ
ห้องประชุมสภำ อบต.แหลม 

จัดซ้ือเก้าอ้ี C ชุปโครเม่ียม 
หุ้มหนังสีด า จ านวน 24 ตัว ๆ 
ละ 3,790 บาท  
จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 
150x60x75 ซม.ราคาตัวละ 
3,190 บาทจ านวน 12 ตัว  
จัดซ้ือโต๊ะต่อโค้ง ขนาด
150x75x75     1 ตัว ราคา
ตัวละ2,790 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด 

132,000 
(งบอบต.) 

อบต.แหลม ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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            1. ครุภณัฑ ์
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             ครุภณัฑส์ านกังาน  
ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ไมค์ก้านยาวพร้อมชุดเครื่อง

เสียงและล าโพงส าหรับห้อง
ประชุมสภา อบต.แหลม 

ไมค์ก้านยาว จ านวน 13 ตัว 
ล าโพงติดผนังขนาด 6.5 นิ้ว 
บาท เครื่องกระจายกระแส
สัญญาณไฟฟ้า พร้อมชุด

ควบคุม ราคาตามท้องตลาด 

117,600 
(งบอบต.) 

อบต.แหลม กองช่าง             

 
 


