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องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 
ค าน า 

 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จัดท าขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของต าบลนางิ้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีต้อง 
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของต าบลนางิ้ว ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอืน่ ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชัดเจน
ท้ังหมด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หวังเป็นอย่างยิ่งวา่แผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีท่ีได้อย่าง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย 

 
 
 
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้า 
ส่วนท่ี  ๑     บทน า           ๑ – ๔ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน         

๑.๒ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         
          

ส่วนท่ี  ๒      บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม       ๕ – ๔๑  

  ๒.๑  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)  

  ๒.๒  บัญชโีครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 

   ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ๗ – ๑๒ 

    - แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) 

    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

   ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม    ๑๓ – ๒๘ 

    - แผนงานกองการศึกษา 

    - แผนงานสาธารณสุข 

    - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    - แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



 

 

    - แผนงานงบกลาง 
  

   ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ๒๙ 

    - แผนงานการเกษตร 
     

   ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

   ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ    ๓๐ – ๔๑ 

   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส่วนท่ี  ๓  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์        ๔๒ – ๕๔ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
 

---------------------------------------------------------- 
๑ 

ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จ
ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนัน้ และการจัดท า
แผนการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อ ๒๖ 
  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
และเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ท าให้ทราบถึงโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงานโครงการในแผนด าเนินงาน โดยแผนงานการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญคือ 

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพฒันาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร 



 

 

ส่วนต าบลนางิ้ว หลังจากได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จส้ินแล้ว (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ด าเนินการเองโดยไม่ 
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพฒันาของหนว่ยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๔. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพฒันาอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะ 
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพืน้ท่ี 

 
๑. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 ๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 ๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

๒ 
 

  ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความ



 

 

คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  
๒. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๓. . แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  

 

 

 

๓ 

 

 จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 



 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 
  
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 
  
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ   
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
            

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๓.๑ การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๓.๒ มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
๓.๕ สามารถบริหารจัดการเวลาในการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
๓.๖ สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม    
       งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอื่น 

จดัท าร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

 
๔ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

๑. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 

  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 

   แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 



 

 

๕ 
 

แบบ ผด ๐๑ 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

****************************************************************************************** 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) ๒ ๒.๐๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๖๓ กองช่าง 
     ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐ ๑๐.๑๐ ๓,๕๑๒,๒๐๐ ๑๘.๔๙ กองช่าง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๐๑ ๒๔๐,๐๐๐ ๑.๒๖ กองการศึกษา 
     ๒.๒ แผนงานกองการศึกษา ๑๘ ๑๘.๑๘ ๓,๘๕๐,๘๒๔ ๒๐.๒๗ กองการศึกษา 
     ๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๐ ๒๐.๒๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๓.๑๘ กองการศึกษา 
     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๓ ๓.๐๓ ๗๐๐,๐๐๐ ๓.๖๘ ส านักปลัด 
     ๒.๕ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ ๔.๐๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๑.๙๘ ส านักปลัด 
     ๒.๖ แผนงานงบกลาง ๔ ๔.๐๔ ๘,๓๔๓,๒๐๐ ๔๓.๙๒ ส านักปลัด 

 



 

 

 

 

๖ 

แบบ ผด ๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานการเกษตร ๒ ๒.๐๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๕ ส านักปลัด 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

          ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๓.๐๓ ๕๐,๐๐๐ ๐.๒๖ ส านักปลัด 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓๒ ๓๒.๓๓ ๑,๑๗๕,๐๐๐ ๖.๑๘ ส านักปลัด 

รวมจ านวนโครงการทั้งหมด ๙๙ ๑๐๐ ๑๘,๙๙๖,๒๒๔ ๑๐๐  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 
แบบ ผด ๐๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีท้ังหมด  ๒  แผนงาน ดังนี ้

แผนงานที่ ๑ 

 แผนงานเคหะและชุมชน ( งานไฟฟ้าถนน ) จ านวน  ๒  โครงการ 
 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

แยกทาง ขก. ๕๐๑๒ จาก
หน้าบ้านนายวัชกร วิชัยวงษ์ 
ถึงบ้านนายเกรียงไกร   
ค าหล้า บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๑ 
 
 

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 
๘ เมตร จ านวน ๔ ต้น  พาด
สายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนแรง
ต่ า  ข น า ด  ๕ ๐  ต า ร า ง
มิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ 
สาย ระยะทางยาว  ๑๖๐  
เมตร  

๖๐,๐๐๐    หมู่ท่ี ๑ กองช่าง             

๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้น
จากวัดศิริวรรณ -บ้านนาง

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 
๘ เมตร จ านวน ๔ ต้น  พาด

๖๐,๐๐๐    หมู่ท่ี ๓ กองช่าง             



 

 

 
๘ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

แผนงานที่ ๒ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  ๑๐  โครงการ 
 

วาสนาดี   โพธิ์สกุลพานิช  
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี ๓ 
 

สายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนแรง
ต่ า  ข น า ด  ๕ ๐  ต า ร า ง
มิลลิ เมตรระบบ ๑  เฟส ๒ 
สาย ระยะทางยาว  ๑๖๐  
เมตร 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก  
ขก. ๕๐๑๒  ถึงหน้าบ้าน
นายน้อยสิน  เคนเหมาะ  
บ้านนางิ้ว  
 

ขนาดกว้าง ๕ .๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๘ เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

๓๐๓,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑      กองช่าง             



 

 

 
 

๙ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นแยก ขก.
๕๐๑๒ ข้างสระน้ า                  
บ้านนาง้อง   

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว 
๑๘๘  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ๐.๕๐  
เมตร  หรือมีพื้น ท่ี ไม่น้อยกว่า  
๗๕๒ ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี  อบต.นางิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๔๐๐,๒๐๐ หมู่ท่ี ๒ กองช่าง             

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

เสริมเหล็กซอยข้างวัด 
- ข้างโรงเรียนบ้าน 
โนนสวรรค์  หมู่ท่ี ๓ 

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว 
๑๗๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไห ล่ทาง  ๐ .๕๐  
เมตร  หรือมีพื้ น ท่ี ไม่ น้ อยกว่ า  

๓๖๒,๐๐๐ หมู่ท่ี ๓      กองช่าง             



 

 

๑๐ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๖๘๐ ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ แปลน ท่ี  อบ ต .น างิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 
 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นแสง
สว่างไปโนนสมบูรณ์   
บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี ๔
  

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๖๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไห ล่ทาง  ๐ .๕๐  
เมตร  หรือมีพื้ น ท่ี ไม่ น้ อยกว่ า  
๘๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ แปลน ท่ี  อบ ต .น างิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ๑ 
ป้าย 

๔๒๒,๔๐๐ หมู่ท่ี ๔      กองช่าง             

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๔,๓๐๐    หมู่ท่ี ๖      กองช่าง             



 

 

๑๑ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

เสริมเหล็กไปฝายหัว
เหว   บ้ าน ขามป้ อม  
หมู่ท่ี ๖            
 

๑๙๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไห ล่ทาง  ๐ .๕๐  
เมตร  หรือมีพื้ น ท่ี ไม่ น้ อยกว่ า  
๗๖๐  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลน ท่ี  อบต . น างิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ๑ 
ป้าย 
 

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดงเย็น-
ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี ๕        

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๙๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไห ล่ทาง  ๐ .๕๐  
เมตร  หรือมีพื้ น ท่ี ไม่ น้ อยกว่ า  
๗๖๐  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ แปลน ท่ี  อบ ต .น างิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๔๐๔,๓๐๐   หมู่ท่ี ๕      กองช่าง             



 

 

 
๑๒ 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

เสริมเหล็กสายนาโพธิ์-
เช่ือมนางิ้ว-ค าแคน 
(เส้นนาครูสงวนศักด์ิ)  
บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี  ๗ 
 
 
 

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๓๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร 
พร้อมลงลูกรังไห ล่ทาง  ๐ .๕๐  
เมตร  หรือมีพื้ น ท่ี ไม่ น้ อยกว่ า  
๙๒๐  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ แปลน ท่ี  อบ ต .น างิ้ ว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

๔๘๙,๐๐๐ หมู่ท่ี ๗      กองช่าง             

๘. การเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
เส้นแยก ขก.๕๐๑๒ 
(ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร) 
ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
นาโพธิ์  หมู่ท่ี ๗ 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  ๑ ป้าย 

๒๔๔,๐๐๐    หมู่ท่ี ๗      กองช่าง             



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙. ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร

เอนกประสงค์ท่ีท าการ 
อบต.นางิ้ว  
 

ข น าดก ว้ า ง  ๙  x ๒ ๒    เม ต ร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
นางิ้ว ก าหนด  (พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) 

๔๘๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว      กองช่าง             



 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีทั้งหมด  ๗  แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ ๑ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ จ านวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจ้างเหมารถ  รับ – 

ส่ง เด็กยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

- ด าเนินการจ้าง 
เหมารถยนต์เพื่อ  รับ – 
ส่ง เด็กยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.นางิ้ว 

๒๔๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
๑๔ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานที่ ๒ 

 แผนงานกองการศึกษา  จ านวน  ๑๘  โครงการ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  

- จัดกิจกรรมฐาน 
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมการ 
แสดงของเยาวชน 

- จัดกิจกรรมตาม 
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

- จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

  
 
 

          

๓ โครงการจัดซื้ออาหาร - จัดซื้ออาหารเสริม ๒๑๐,๗๘๒ อบต.นางิ้ว กอง             



 

 

 
๑๕ 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานกองการศึกษา 

เสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 
 

(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

การศึกษา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

เสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
ในพื้นท่ี อบต.นางิ้ว 

- จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพื้นท่ี อบต.นางิ้ว 

๗๒๖,๒๔๒ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

- จัดการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๖ โครงการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครอง 

- จัดกิจกรรมการ 
ปฐมนิเทศและการประชุม

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

๑๖ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานกองการศึกษา 

ผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

๗ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 

- จัดซื้ออาหาร 
กลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 
 

๕๓๙,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) 

- ด าเนินการกิจกรรม 
ตามโครงการจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) 

๑๘๗,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) อบต.นางิ้ว 

- ค่าหนังสือเรียน/ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ 
ค่าเครื่องแบบเรียน/ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖๗,๘๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
๑๗ 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานกองการศึกษา 

๑๐ โครงการงานกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรี
ส าราญ  อบต. นางิ้ว 

- จัดงานกีฬาสีศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรี
ส าราญ  อบต. นางิ้ว 
 

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๑ โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 
อบต.นางิ้ว 

- ด าเนินงานตาม 
โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 
อบต.นางิ้ว 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ผลงานเด็กนักเรียนและ
อาเซียน วัดโพธิ์ศรีส าราญ 
อบต.นางิ้ว 

- ด าเนินงานตาม 
โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กนักเรียนและ
อาเซียน วัดโพธิ์ศรีส าราญ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
 
 
 

๑๘ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานกองการศึกษา 

อบต.นางิ้ว 
 

๑๓ โครงการแข่งขันทักษะ 
วิชาการระดับอ าเภอ 
เขาสวนกวาง 

- ด าเนินงานตาม 
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับอ าเภอ 
เขาสวนกวาง 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการแข่งขันทักษะ 
วิชาการระดับจังหวัด 

- ด าเนินงานตาม 
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับจังหวัด 
 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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



 

 

 
 

๑๙ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานที่ ๓ 

๑๕ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

- ด าเนินงานตาม  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนาฯ  อบต.นางิ้ว 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๖ โครงการฟันสวยยิ้มหวาน - ด าเนินงานตาม  
โครงการฟันสวยยิ้มหวาน 
 

๖,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๗ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ตามโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

- อุดหนุนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เล็กถึง ป. ๖ 

๑,๕๑๖,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๘ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- อุดหนุนโรงเรียนใน 
เขตต าบลนางิ้ว ตาม
โครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑๐๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  จ านวน  ๑๙  โครงการ 
 

๒๐ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ของ อบต.นางิ้ว เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

- จัดทีมนักกีฬาเข้า 
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการจัดงานกีฬา
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอ าเภอเขาสวนกวาง
(เจ้าภาพจัดงานกีฬา) 

- จัดงานกีฬา 
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอเขาสวนกวาง
(เจ้าภาพจัดงานกีฬา) 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๓ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา (กลุ่ม)
โรงเรียนเขตต าบลนางิ้ว 

- ด าเนินการอุดหนุน 
โรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว 
ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
(กลุ่ม)โรงเรียนเขตต าบล 
นางิ้ว 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๑ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๑ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๒ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๒ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๖ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๓ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๓ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๗ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๔ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๔ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๘ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

๒๑ 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๕ 

โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๕ 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๖ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๖ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๗ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี ๗ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๑ โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

- จัดงานประเพณี 
เข้าพรรษาประจ าปี 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
๒๒ 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
๑๒ โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์    
- จัดงานประเพณี 

สงกรานต์และรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุประจ าปี 
    

๑๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๑ 
โครงการบุญบั้งไฟ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ท่ี ๑ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๒ 
โครงการบุญบั้งไฟ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ท่ี ๒ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๓ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
 
 
 

๒๓ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

โครงการบุญบั้งไฟ หมู่ท่ี ๓ 
 

๑๖ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๔ 
โครงการบุญบั้งไฟ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ท่ี ๔ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๕ 
- ด าเนินการอุดหนุน 

คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ท่ี ๕ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๘ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๖ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แผนงานที่ ๑ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๓  โครงการ 

หมู่ท่ี ๖ 
 

๑๙ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี ๗ 

- ด าเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ท่ี ๗ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการวันอาสาสมัคร - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ ๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 

 
 

 

๒๕ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

       แผนงานที่  ๕    

 แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  ๓  โครงการ 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประโยชน์ในพื้นท่ีเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
  

- จัดต้ังจุดตรวจใน 
พื้นท่ีเพื่อเป็นการป้องกัน
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
  

- จัดต้ังจุดตรวจใน 
พื้นท่ีเพื่อเป็นการป้องกัน
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

๒๖ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
      แผนงานที่  ๖ 

 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  ๔  โครงการ 

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

และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ในต าบลนางิ้ว 

- ฉีดพ่นหมอกควัน 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในต าบลนางิ้ว 
 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

- อบรมให้ความรู้ 
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

- ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า 
ต าบลนางิ้ว   

- จัดระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า 
ต าบลนางิ้ว ตลอด  ๒๔ ชม. 
    

๖๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 
๒๗ 

 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในต าบลนางิ้ว 
 

- จัดท าเวทีประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระดับ
หมู่บ้านภายในต าบลนางิ้ว 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒ โครงการ อบต.นางิ้ว 
เคล่ือนท่ีพบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมบริการ 
ด้านต่าง ๆ เชิงรุกเคล่ือนท่ี
ไปในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน และผู้ดูแล ผู้สูงอายุ
ประจ าครัวเรือน 

- จัดฝึกอบรมสัมมนา 
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
รักษาสุขภาพผู้สูงอายุ 

- จัดทัศนศึกษาดูงาน  
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ผู้น าชุมชน และผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุประจ าครัวเรือน 
 

๑๘๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ศึกษาดูงาน การลด คัดแยก
ขยะ  การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน อสม. และ
ประชาคมหมู่บ้าน 

- จัดอบรมให้ความรู้ 
และศึกษาดูงานในเรื่องการ
ลด คัดแยกขยะ  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน อสม. 
และประชาคมหมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 
 

๒๘ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
      แผนงานที่ ๗  
 

 แผนงานงบกลาง   จ านวน  ๔  โครงการ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ผู้สูงอายุภายในต าบลนางิ้ว 
- ด าเนินการจ่าย 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในต าบลนางิ้ว 
 

๕,๙๖๒,๘๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการภายในต าบลนางิ้ว 

- ด าเนินการจ่าย 
เบ้ียยังชีพผู้พิการภายใน
ต าบลนางิ้ว 
 

๒,๒๔๖,๔๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- ด าเนินการจ่าย 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

๔๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๔ โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

- จัดกิจกรรมออก 
ก าลังเพื่อสุขภาพ 

๙๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 

๒๙ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทั้งหมด  ๑  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงานงานที่  ๑ 

 แผนงานการเกษตร  จ านวน  ๒  โครงการ 

แห่งชาติระดับท้องถิ่น - ตรวจคัดกรอง 
สุขภาพผู้ป่วยโรคความ
ดัน และโรคเบาหวานใน
พื้นท่ี 
 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ต้นไม้ในพื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลนางิ้ว 

 

- จัดกิจกรรมปลูก 
ต้นไม้ในพื้นท่ีป่าไม้
สาธารณะประโยชน์เพื่อการ
ปลูกเพิ่มเติมและการปลูก
ซ่อมแซม 
 

๒๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกใน - จัดกิจกรรมปลูก ๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แผนงานที่ ๑ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๓  โครงการ 

พื้นท่ีต าบลนางิ้ว หญ้าแฝกในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว 
 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ 

ประโยชน์ในพื้นท่ีเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 

 

๓๑ 
แบบ ผด ๐๒ 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ  มีจ านวน   ๑  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงานที่  ๑  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๓๒  โครงการ 

พลเรือน 
๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
  

- จัดต้ังจุดตรวจใน 
พื้นท่ีเพื่อเป็นการป้องกัน
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
  

- จัดต้ังจุดตรวจใน 
พื้นท่ีเพื่อเป็นการป้องกัน
และรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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



 

 

๓๒ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๑ โครงการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา 

- ด าเนินการจัดการ 
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา 

๒๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิ่น  และ
พนักงานจ้างท้องถิ่น 

- จัดฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการพัฒนา
องค์กร (OD) ของคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ท้องถิ่น  และพนักงาน 
จ้างท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓ โครงการอบรม  และทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และ
ผู้น าหมู่บ้าน              

- จัดอบรม  และทัศน 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ  ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้น า
หมู่บ้าน          

๓๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๓ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

จริยธรรมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร   

- จัดอบรมเพื่อส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร   

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๕ อุดหนุนเทศบาลต าบลเขา
สวนกวางตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               

- ด าเนินการอุดหนุน 
เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๖ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาสวนกวาง   ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ าเภอ 
เขาสวนกวาง                                                                               

- ด าเนินการอุดหนุนท่ี 
ท าการปกครองอ าเภอเขา
สวนกวาง   ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อ าเภอเขาสวน
กวาง   
                                                                             

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

อ าเภอเขาสวนกวาง  ตาม
โครงการงานเทศกาลไก่ย่าง
เขาสวนกวางปละประเพณี 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าป ี          

- ด าเนินการอุดหนุนท่ี 
ท าการปกครองอ าเภอเขา
สวนกวาง   ตามโครงการ
งานเทศกาลไก่ย่างเขาสวน
กวางและประเพณี บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ 
      

๖๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๘ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาสวนกวาง ตาม
โครงการจัดงานพิธี เฉลิม
พระเกียรติฯแบบแผนรัฐพิธี   

- ด าเนินการอุดหนุนท่ี 
ท าการปกครองอ าเภอเขา
สวนกวาง ตามโครงการจัด
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบแผนรัฐพิธี   

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๙ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาสวนกวาง ตาม
โครงการจัดกิจกรรม 
เทศกาลงานไหม ประเพณี

-  ด าเนินการอุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอเขาสวน
กวาง ตามโครงการจัด
กิจกรรมเทศกาลงานไหม 

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๔ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผูกเส่ียว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น                                                          

ประเพณีผูกเส่ียว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น                                                          

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

กาชาดจังหวัดขอนแก่น  
ตามโครงการอุดหนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น                                                                                   

-  ด าเนินการอุดหนุน
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น  ตาม
โครงการอุดหนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
                                                                                   

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๑๑ อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น  
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น                                                     

- ด าเนินการอุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น  ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น                                                     

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๑๒ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๕ 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๑                                                                

ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว       
                                                            

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๒                                                                

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๑๔ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๖ 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๓                                                                

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว                                              

๑๕ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๔                                                                

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว                                                                  

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๗ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมู่ท่ี  ๕                                                                ต าบลนางิ้ว                                                            
๑๗ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๖                                                                

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๑๘ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลนางิ้ว   
หมู่ท่ี  ๗                                                                

- ด าเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลนางิ้ว                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๙ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ - ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น ๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๓๘ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๑                                                                             

คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๑          
                                                                  

๒๐ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๒                                                                             

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๒          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒๑ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๓                                                                            

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๓                                                                           

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

๓๙ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๒ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๔                                                                             

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๔          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒๓ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๕                                                                             

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๕          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒๔ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๖                                                                             

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๖  
                                                                          

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 
 

 
 

๔๐ 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๕ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตาม
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
ภายในหมูท่ี่  ๗                                                                             

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย ภายในหมู่ท่ี ๗          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒๖ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๑ 
 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๑ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๗ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๒ 
 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๒ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๒๘ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๔๑ 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

กุมารี  หมูท่ี่ ๓ อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๓ 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๙ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๔ 
 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๔ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

๓๐ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 
๔๒ 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๕ 
 

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๕ 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๑ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๖ 
 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๖ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

๔๓ 
 

      บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ดังนี้ 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

๓๒ อุดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๗ 
 

- ด า เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ า จุฬาภ รณ วลัย ลักษ ณ์ 
อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ ๗ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ส านักงาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

๑๖,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 



 

 

 
 
 

๔๔ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โน้ตบุ๊ก ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน 
๑ หน่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
จ านวน  ๑   เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
 ๑) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิกไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ๒) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ 

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz 

               



 

 

๔๕ 

 - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR ๔ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
GB จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ × ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒ 
นิ้ว  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า 
แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External)  จ านวน ๑ 
หน่วย  

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 หรือ 
               



 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีช่องเช่ือต่อแบบ HDMI  

หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
ซอง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑b,g,n,ac) 
และ Bluetooth  
 



 

 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์(Ink 

Tank Printer)  

     -  เป็นเครื่องพิมพ ์Multifunction 
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
 

1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi 

4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 
๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘ 
ภาพต่อนาที (ipm) 

5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ

๘,๐๐๐ อบต.นางิ้ว ส านักปลัด             



 

 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๔๗ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ต่อนาที (ipm) 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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) สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA๔ (ขาวด า–สี) ได้ 

7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi 

8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 

9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
๑๐) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ 
ส าเนา 
๑๑) สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
๑๒) มีช่องเช่ือม (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
๑๓) มีช่องเช่ือมระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑/๑๐๐ Base – T หรื่อดีกว่า 

               



 

 

 
๔๘ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานคลัง 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครื่องข่ายไร้สายWi-Fi(IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) 
๑๔) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
๑๕) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ 
Custom 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ตู้เหล็ก แบบ ๒ 

บานทึบ  
 

- เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ 
บาททึบ จ านวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ  

๕,๕๐๐ บาทรายละเอียด ตู้เหล็กแบบ ๒ 
บานทึบ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับ
ระดับ ๓ ช้ิน  

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  อ้างอิงจาก 
: บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณปี ๒๕๖๑ 

๒๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กองคลัง             

๒ ค่าตู้เหล็กบาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๑๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กองคลัง             



 

 

 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

เล่ือนกระจก 
แบบ ๒ บาน  
 

แบบบานเล่ือนกระจกชนิด ๒ บาน 
ขนาด ๕ ฟุต จ านวน ๒ ตู้ๆละ ๖,๐๐๐ 
บาท มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๑ ช้ิน ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๐*๘๗*๑๔๘ ซม. 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

All In One 
-      เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
๑   เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี้  
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง 

๒๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง 
การศึกษา 

            



 

 

 
 

๕๐ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔
Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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



 

 

 
 

๕๑ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ า
หลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ี
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
-      มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x
๑๐๘๐) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n,ac) และ Bluetooth 

               



 

 

๕๒ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

 ๑.๓  แผนงานบริการทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์(Ink 

Tank Printer)  

     -  เป็นเครื่องพิมพ ์Multifunction 
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
 

1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ 
เป็น Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ 
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า 
ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ 

๘,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง 
การศึกษา 

            



 

 

 
๕๓ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 ๑.๓  แผนงานบริการทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ 

(ขาวด า – สี) ได้ 
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 

๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed) 
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
๑๐) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
๑๑) สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
๑๒) มีช่องเช่ือม (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
๑๓) มีช่องเช่ือมระบบเครือข่าย (Network 

               



 

 

๕๔ 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.๓  แผนงานบริการทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

 

 

Interface) แบบ ๑/๑๐๐ Base – T หรื่อดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครื่องข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) 
๑๔) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
๑๕) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ 
Custom 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

กระจก  แบบ ๒ บาน 
- เป็นตู้เก็บเอกสาร  โดยมี 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
- ตู้เหล็กแบบบานเล่ือน 

กระจกชนิด ๒ บาน ขนาด ๕ ฟุต 
จ านวน ๒ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐ บาท มี
แผ่นช้ันปรับระดับ ๑ ช้ิน ขนาด   
ไม่น้อยกว่า ๔๐*๘๗*๑๔๘ ซม. 
 

๑๑,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง 
การศึกษา 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๕ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 

๑.๓  แผนงานบริการทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ตู้กับข้าว เป็นตู้กับข้าว อลูมิเนียมพิเศษ RT ๙ 

ประตู  จ านวน  ๑ หลัง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
    -    ตู้กับข้าวผลิตจากอะลูมิเนียม และ
กระจก ไม่เป็นสนิม  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง 
การศึกษา 

            



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     -   ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 
๑๒๐ ซม. * ยาว ๑๗๖ ซม. ลึก ๔๖ ซม.                                                                           


