
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน อบต.นางิ้ว ประจำปี 2564 
(ระหว่าง ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ และผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง รายการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
สายแยกทาง ขก. 5012 จากหน้าบ้านนายวัชกร วิชัยวงษ์ ถึงบ้านนายเกรียง
ไกร  คำหล้า บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1    

60,000   -  

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง รายการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เส้นจากวัด   ศิริวรรณ - บ้านนางวาสนาดี   โพธิ์สกุลพานิช บ้านโนนสวรรค์   
หมู่ที่ 3 

60,000   -  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางิ้ว(หลังโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)บ้าน

นางิ้ว หมู่ที่ 1 
409,600 -  

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-กกบกบ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 416,900 -  
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน          (หลังวัดศิริวรรณ)บ้าน

โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
494,500 -  

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแสงสว่าง - โนนสมบูรณ์ บ้านแสง
สว่าง หมู่ที่ 4 

489,400    -  

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น - ห้วยอีบิดหมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น 499,400 496,000  
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขามป้อม - หัวเหวหมู่ที่ 6 บ้านขามป้อม 499,400 495,000  
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์-คำแคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 489,000 -  

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 100,000 -  
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (Organization 

Development : OD) ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ท้องถิ่น 

250,000 -  

3. โครงการอบรม  และทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อส
ม. และผู้นำหมู่บ้าน 

300,000 -  

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 50,000 -  



5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก 30,000 -  
6. อุดหนุนเทศบาลตำบลเขาสวนกวางตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
35,000 -  

7. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอเขาสวนกวาง 

30,000 -  

8. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางตามโครงการงานเทศกาลไก่ย่าง
เขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2564 

60,000 -  

9. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางตามโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ
เกียรติฯแบบแผนรัฐพิธี 

15,000 -  

10. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการจัด 
กิจกรรมเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

15,000 15,000  

11. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการอุดหนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 20,000  

12. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 -  

13. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 1 

15,000 -  

14. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 2 

15,000 -  

15. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 3 

15,000 -  

16. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 4 

15,000 -  

17. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 5 

15,000 -  

18. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 6 

15,000 -  

19. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว หมู่ที่ 7 

15,000 -  

20. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 1 

5,000 -  

21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 2 

5,000 -  

22. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 3 

5,000 -  



23. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 4 

5,000 -  

24. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 5 

5,000 -  

25. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 6 

5,000 -  

26. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ 7 

5,000 -  

27. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 1   

20,000 -  

28. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 2 

20,000 -  

29. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 3   

20,000 -  

30. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 4   

20,000 -  

31. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 5   

20,000 -  

32. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 6   

20,000 -  

33. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 7   

20,000 -  

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 10,000 -  
35. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีในตำบลนางิ้ว 300,000 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของอบต. นางิ้ว 150,000 -  
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 83,000 72,795.80  



3. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 134,316 386,857.68  
4. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ อบต.

นางิ้ว 
713,794 -  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 130,000 -  
6. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง 5,000 -  
7. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 343,000 -  
8. โครงการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) 119,000 -  
9. โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต.นางิ้ว 67,800 -  
10. โครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  อบต. นางิ้ว 15,000 -  
11. โครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.

นางิ้ว 
100,000 -  

12. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน วัดโพธิ์ศรีสำราญ 
อบต.นางิ้ว 

20,000 -  

13. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอเขาสวนกวาง 20,000 -  
14. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด 30,000 -  

 
 

15. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 20,000 -  
16. โครงการฟันสวยยิ้มหวาน 6,000 -  
17. โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000 -  
18. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 5,000 -  
19. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6 
1,488,000 -  

20. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 105,000 -  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลนางิ้ว   50,000 -  
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตร์จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

50,000 -  

3. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 20,000 -  
4. โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนางิ้ว 600,000 -  



แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    
1. โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กผู้ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

240,000 110,000  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 -  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในตำบลนางิ้ว 20,000 -  
2. โครงการ อบต.นางิ้ว เคลื่อนที่พบประชาชน 20,000 -  
3. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 30,000 -  
4. โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 30,000 -  
5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน 
180,000   

6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการลด คัดแยกขยะ การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่น  
ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาคมหมู่บ้าน 

150,000 -  

7. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาสตรีในตำบลนางิ้ว 30,000 -  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5,000 -  
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 5,494  
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10,000 7,088  
4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน 100,000 -  
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5) 

50,000 40,100  

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจัดงานกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเขาสวนกวาง 

(เจ้าภาพจัดงานกีฬา) 
30,000 -  

2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแข่งขันกีฬา (กลุ่ม)
โรงเรียนเขตตำบลนางิ้ว 

30,000 -  

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 1 

5,000 -  

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 2 

5,000 -  

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 3 

5,000 -  

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 5,000 -  



หมู่ที่ 4 
7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 

หมู่ที่ 5 
5,000 -  

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 6 

5,000 -  

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 7 

5,000 -  

10. โครงการประเพณเีข้าพรรษา 120,000 -  
11. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 130,000 -  
12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีบุญ

เดือนหก 
10,000 -  

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 2  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 3  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 4  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 5  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 6  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 7  ตามโครงการประเพณีบุญ
เดือนหก   

10,000 -  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

1. โครงการปลูกและซ่อมแซมต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ตำบลนางิ้ว 25,000 -  
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 5,000 -  

แผนงานงบกลาง 



1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,876,400 3,048,500  
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,196,400 1,148,600  
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 18,000  
4. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น 92,000 92,000  

 

บัญชีครุภัณฑ์ แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อบต.นางิ้ว 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

หมายเหตุ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ 16,500 16,500  
2. โต๊ะทำงาน 8,500 -  
3. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (หน้ายาว) 27,000 -  
4. เก้าอ้ีนั่งทำงาน(นายก/ปลัด อบต.) 13,000 13,000  
5. เก้าอ้ีนั่งทำงาน (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) 4,900 4,900  
6. เก้าอ้ีนวม(รับแขก) จำนวน 30 ตัว 40,800 -  
7. เต็นท์โค้งโครงเหล็ก พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน 3 ชุด 129,000 129,000  
8. เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง 26,000 24,000  
9. เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  1 เครื่อง 9,500 9,500  
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 23,000  
11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2  เครื่อง 44 ,000 44,000  

แผนงานเคหะและชุมชน    
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สำหรับงานประมวลผล   23,000 23,000  

แผนงานการศึกษา    
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง 11,000 -  
2. โต๊ะทำงาน 10,000 9,800  
3. เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงตาข่าย จำนวน 3 ตัว   8,400 -  
4. โต๊ะพับ จำนวน 5 ตัว 5,000 5,000  
5. ตู้กับข้าว จำนวน  1 หลัง 5,000 5,000  
6. เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง 18,000 17,000  
7. เตียงสำหรับเด็ก (ใช้ในห้องปฐมพยาบาล) จำนวน  1 หลัง 5,000 5,000  
8. เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง 8,000 -  

 


