
๑ 

  ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการ
ดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณราย 
จ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
และมีข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบ ข้อ ๒๖  
  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
และเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ  
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่   
วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงานโครงการในแผนดำเนินงาน โดยแผนงานการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ 

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนางิ้ว หลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้วอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ดำเนินการเองโดยไม่ 
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๔. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะ 
เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 

 
๑. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 ๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 ๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



๒ 

 
 ๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

 
  ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำ
แผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๓. . แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 



๓ 

 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  

 

 

 

 

 จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 
  
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 
  
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ   
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
            

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จดัท ารา่งแผนการ
ด ำเนินงำน 

เสนอรา่งแผนการ
ด ำเนินงำน 

พิจารณารา่งแผนการ
ด ำเนินงำน 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้



๔ 

 
 
 
 
 
๓. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๓.๑ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๓.๒ มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
๓.๕ สามารถบริหารจัดการเวลาในการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
๓.๖ สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม    
       งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 

  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ



๕ 

 
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

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

   แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



๖ 

 
แบบ ผด ๐๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

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

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) ๒ ๑.๘๘ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๖๔ กองช่าง 
     ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗ ๖.๖๐ ๓,๒๙๘,๒๐๐ ๑๗.๕๔ กองช่าง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๑.๘๘ ๒๙๐,๐๐๐ ๑.๕๔ กองการศึกษา 
     ๒.๒ แผนงานกองการศึกษา ๒๐ ๑๘.๘๗ ๓,๕๕๙,๙๑๐ ๑๘.๙๔ กองการศึกษา 
     ๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๘ ๑๖.๙๘ ๔๑๕,๐๐๐ ๒.๒๐ กองการศึกษา 
     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๔ ๓.๗๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๓.๘๒ สำนักปลัด 
     ๒.๕ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗ ๖.๖๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๒.๓๔ สำนักปลัด 
     ๒.๖ แผนงานงบกลาง ๔ ๓.๗๗ ๘,๒๐๘,๘๐๐ ๔๓.๖๗ สำนักปลัด 

 
 



๗ 

 
 

 

แบบ ผด ๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ แผนงานการเกษตร ๒ ๑.๘๘ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัด 

     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕ ๔.๗๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๑๐ สำนักปลัด 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๕ ๓๓.๐๒ ๑,๕๑๕,๐๐๐ ๘.๐๕ สำนักปลัด 

รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๖ ๑๐๐ ๑๘,๗๙๖๙๑๐ ๑๐๐  

 
 

 

 

 

 

 



๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

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

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑ ๕๕ ๓๔๓,๒๐๐ ๗๘.๖๑ สำนักปลัด/กองคลัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๕ ๒๓,๐๐๐ ๕.๒๗ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๑.๓ แผนงานกองการศึกษา ๘ ๔๐ ๗๐,๔๐๐ ๑๖.๑๒ กองการศึกษา 

รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด ๒๐ ๑๐๐ ๔๓๖,๖๐๐ ๑๐๐  
 

 

 



๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีทั้งหมด  ๒  แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ ๑ ➢ แผนงานเคหะและชุมชน ( งานไฟฟ้าถนน ) จำนวน  ๒  โครงการ 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอน้ำพอง รายการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำสายแยกทาง 
ขก. ๕๐๑๒ จากหน้าบ้านนาย
วัชกร วิชัยวงษ์ ถึงบ้านนาย
เกรียงไกร  คำหล้า บ้านนางิ้ว  
หมู่ที่ ๑ 
 
 

ปั ก เส าคอน ก รี ต อั ด แ ร ง 
ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ 
ต้น   พ าดสายอลูมิ เนี ยม   
หุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๕๐ 
ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ 
เฟส ๒ สาย ระยะทางยาว  
๑๖๐  เมตร  

๖๐,๐๐๐    หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

๒ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปั ก เส าคอน ก รี ต อั ด แ ร ง ๖๐,๐๐๐    หมู่ที่ ๓ กองช่าง             



๑๐ 

 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

แผนงานที่ ๒ ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  ๗  โครงการ 

อำเภอน้ำพอง รายการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากวัด   
ศิริวรรณ - บ้านนางวาสนาดี   
โพธิ์สกุลพานิช บ้านโนนสวรรค ์
หมู่ที่ ๓ 
 

ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ 
ต้น  พาดสายอลูมิเนียม หุ้ม
ฉนวนแรงต่ ำ ขนาด ๕๐ 
ตารางมิลลิ เมตรระบบ ๑ 
เฟส ๒ สาย ระยะทางยาว  
๑๖๐  เมตร 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 ก่อสร้ างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายนางิ้ว(หลัง
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว ๒๔๐ 
เมตร   หนา  ๐ .๑๕   เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ๐.๕๐  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๗๒๐ ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่  อบต.นางิ้ว 
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

๔๐๙,๖๐๐ หมู่ที่ ๑      กองช่าง             



๑๑ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

จำนวน  ๑ ป้าย 
๒ ก่อสร้ างถนนคอนกรีต

เส ริ ม เห ล็ ก ส า ย ข้ า ง
โรงเรียน-กกบก บ้านนา
ง้อง หมู่ที่ ๒ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๑๘๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๗๓๕ 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.นางิ้ว กำหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย 

๔๑๖,๙๐๐ หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

เสริมเหล็กสายรอบบ้าน
(หลังวัดศิริวรรณ )บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๒๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร  หรือ

๔๙๔,๕๐๐ หมู่ที่ ๓      กองช่าง             



๑๒ 

 

 
 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน  ๑ ป้าย 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางแสง
สว่าง - โนนสมบูรณ ์
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว ๑๗๕ 
เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ๐.๕๐  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๘๗๕ ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.นางิ้ว 
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน  ๑ ป้าย 

๔๘๙,๔๐๐ หมู่ที่ ๔      กองช่าง             

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 

 

 
 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดงเย็น - 
ห้วยอีบิด หมู่ที่ ๕ บ้าน
ดงเย็น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๒๒ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  ๘๘๘ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน  ๑ ป้าย 
 

๔๙๙,๔๐๐    หมู่ที่ ๕      กองช่าง             

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริม เห ล็ กส ายขาม
ป้อม - หัวเหว หมู่ที่ ๖ 
บ้านขามป้อม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว ๒๒๒ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  ๘๘๘ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน  ๑ ป้าย 
 

๔๙๙,๔๐๐   หมู่ที่ ๖      กองช่าง             



๑๔ 

 
➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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-
คำแคน บ้ านนาโพธิ์  
หมู่ที่ ๗ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  
๕.๐๐  เมตร  ยาว ๑๗๕ เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  ๘๗๕ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
นางิ้ว กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน  ๑ ป้าย 

๔๘๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๗      กองช่าง             



๑๕ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีทั้งหมด  ๖  แผนงาน ดังนี้ 
 

แผนงานที่ ๑ ➢ แผนงานสงัคมสงเคราะห์  จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 

- ดำเนินการจ้าง 
เหมารถยนต์เพ่ือ  รับ – 
ส่ง เด็กยากจนและด้อย
โอกาสของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

๒๔๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

- ดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๑๖ 

 
 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

แผนงานที่ ๒ ➢ แผนงานการศึกษา  จำนวน  ๒๐  โครงการ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 
 

- จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

๘๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

  
 
 

          



๑๗ 

 

 
 
 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

๓ โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 
 

- จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

๑๓๔,๓๑๖ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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) สำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
ในพ้ืนที่ อบต.นางิ้ว 

- จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ อบต.นางิ้ว 

๗๑๓,๗๙๔ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

- จัดการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๑๘ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

 

๖ โครงการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครอง 

- จัดกิจกรรมการ 
ปฐมนิเทศและการประชุม
ผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก 
อบต.นางิ้ว 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๗ โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 

- จัดซื้ออาหาร 
กลางวันสำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว 
 

๓๔๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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) 

- ดำเนินการกิจกรรม 
ตามโครงการจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) 

๑๑๙,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการจัดการศึกษา - ค่าหนังสือเรียน/ ๖๗,๘๐๐ อบต.นางิ้ว กอง             



๑๙ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) อบต.นางิ้ว 

ค่าอุปกรณ์การเรียน/ 
ค่าเครื่องแบบเรียน/ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การศึกษา 

๑๐ โครงการงานกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรี
สำราญ  อบต. นางิ้ว 

- จัดงานกีฬาสีศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรี
สำราญ  อบต. นางิ้ว 
 

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๑ โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ 
อบต.นางิ้ว 

- ดำเนินงานตาม 
โครงการศึกษาดูงาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ 
อบต.นางิ้ว 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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
- ดำเนินงานตาม 

โครงการจัดนิทรรศการ
๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง

การศึกษา 
            



๒๐ 

 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศึกษา 

อาเซียน วัดโพธิ์ศรีสำราญ 
อบต.นางิ้ว 

ผลงานเด็กนักเรียนและ
อาเซียน วัดโพธิ์ศรีสำราญ 
อบต.นางิ้ว 
 

๑๓ โครงการแข่งขันทักษะ 
วิชาการระดับอำเภอ 
เขาสวนกวาง 

- ดำเนินงานตาม 
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับอำเภอ 
เขาสวนกวาง 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการแข่งขันทักษะ 
วิชาการระดับจังหวัด 

- ดำเนินงานตาม 
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับจังหวัด 
 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๕ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

- ดำเนินงานตาม  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนาฯ  อบต.นางิ้ว 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒๑ 

 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการ / กิจกรรม ประมาณ ดำเนินการ ดำเนินการ 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 โครงการฟันสวยยิ้มหวาน - ดำเนินงานตาม  

โครงการฟันสวยยิ้มหวาน 
 

๖,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๗ โครงการวันแม่แห่งชาติ - ดำเนินงานโครงการ  
วันแม่แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๘ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก - ดำเนินโครงการเยี่ยม
บ้านเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นางิ้ว 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๙ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

- อุดหนุนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ตามโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
เล็กถึง ป. ๖ 

๑,๔๘๘,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๒๐ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- อุดหนุนโรงเรียนใน 
เขตตำบลนางิ้ว ตาม
โครงการแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑๐๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๒๒ 

 
แผนงานที่ ๓  ➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  จำนวน  ๑๘  โครงการ 

 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 โครงการจัดงานกีฬา

เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอำเภอเขาสวนกวาง 

- จัดงานกีฬา 
เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อำเภอเขาสวนกวาง 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๒ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา (กลุ่ม)
โรงเรียนเขตตำบลนางิ้ว 

- ดำเนินการอุดหนุน 
โรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว 
ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
(กลุ่ม)โรงเรียนเขตตำบล 
นางิ้ว 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๓ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๑ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๑ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๒ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๒ 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๒๓ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 ๓ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๓ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๖ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๔ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๔ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๗ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ
อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๕ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๕ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๘ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ตามโครงการ

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๒๔ 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ ๖ 

โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๖ 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 ๗ 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ตาม
โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ ๗ 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๐ โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

- จัดงานประเพณี 
เข้าพรรษาประจำปี 
 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๑ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์    

- จัดงานประเพณี 
สงกรานต์และรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุประจำปี 
    

๑๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการ - ดำเนินการอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง             



๒๕ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

หมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ ๑ 
ตามโครงการประเพณี 
บุญเดือนหก 

คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
หมู่ที่ ๑ 
 

การศึกษา 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

นาง้อง  หมู่ที่ ๒ ตามโครงการ
ประเพณีบุญเดือนหก 

-  ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
นาง้อง  หมู่ที่ ๒ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตาม
โครงการประเพณีบุญเดือนหก 

-  ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
โนนสวรรค์  หมู่ที่ ๓ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ ตาม
โครงการประเพณีบุญเดือนหก 

-  ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๒๖ 

 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

๑๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดงเย็น  หมู่ที่ ๕ ตามโครงการ
ประเพณีบุญเดือนหก 

-  ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ดงเย็น  หมู่ที่ ๕ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

๑๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ ๖ ตามโครงการ
ประเพณีบุญเดือนหก 

-  ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ขามป้อม  หมู่ที่ ๖ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

หมู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ ๗ 
ตามโครงการประเพณี 
บุญเดือนหก 

- ดำเนินการอุดหนุน 
คณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  
หมู่ที่ ๗ 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กอง
การศึกษา 

            



๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

       แผนงานที่  ๔   ➢ แผนงานสาธารณสุข   จำนวน  ๔  โครงการ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 

ในตำบลนางิ้ว 

- ฉีดพ่นหมอกควัน 
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในตำบลนางิ้ว 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๒๘ 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

      แผนงานที่  ๕ ➢ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  ๗  โครงการ 

 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

- อบรมให้ความรู้ 
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

- ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๓ โค ร งก ารส ำร ว จ ข้ อ มู ล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 

- ส ำ ร ว จ ข้ อ มู ล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๔ โครงการจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจำ 
ตำบลนางิ้ว   

- จัดระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินประจำ 
ตำบลนางิ้ว ตลอด  ๒๔ ชม. 

๖๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒๙ 

 

 
 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

➢ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม ประมาณ ดำเนินการ ดำเนินการ 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 โครงการเวทีประชาคมเพ่ือ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในตำบลนางิ้ว 
 

- จัดทำเวทีประชาคม 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาระดับ
หมู่บ้านภายในตำบลนางิ้ว 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒ โครงการ อบต.นางิ้ว เคลื่อนที่
พบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมบริการ 
ด้านต่าง ๆ เชิงรุกเคลื่อนที่
ไปในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ - ดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ตำบล
นางิ้ว 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๔ โครงการอบรมเสริมสร้างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ดำเนินโครงการ
อบรมเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในพ้ืนที่ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๐ 

 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และ
ผู้ดูแล ผู้สูงอายุประจำ
ครัวเรือน 

- จัดฝึกอบรมสัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงาน ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
รักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้นำ
ชุมชน และผู้ดูแล ผู้สูงอายุ
ประจำครัวเรือน 
 

๑๘๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๖ โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน การลด คัดแยกขยะ  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่น  
ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และ
ประชาคมหมู่บ้าน 

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

๑๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและ
พัฒนาสตรีในตำบลนางิ้ว 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

- ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมภาวะผู้นำและ
พัฒนาสตรีให้กับกลุ่มเป้า 
หมายในตำบลนางิ้ว  

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๑ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

      แผนงานที่ ๖ ➢ แผนงานงบกลาง   จำนวน  ๔  โครงการ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 

ผู้สูงอายุภายในตำบลนางิ้ว 
- ดำเนินการจ่าย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในตำบลนางิ้ว 
 

๕,๘๗๖,๔๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการภายในตำบลนางิ้ว 

- ดำเนินการจ่าย 
เบี้ยยังชีพผู้พิการภายใน
ตำบลนางิ้ว 
 

๒,๑๙๘,๔๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- ดำเนินการจ่าย 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

๔๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๔ โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมออก 
กำลังเพ่ือสุขภาพ 

- ตรวจคัดกรอง 
สุขภาพผู้ป่วยโรคความ
ดัน และโรคเบาหวานใน
พ้ืนที่ 

๙๒,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๒ 

 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทั้งหมด  ๑  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงานงานที่  ๑  ➢ แผนงานการเกษตร  จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ตำบลนางิ้ว 

 

- จัดกิจกรรมปลูก 
ต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้
สาธารณะประโยชน์เพ่ือการ
ปลูกเพ่ิมเติมและการปลูก
ซ่อมแซม 
 

๒๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกใน
พ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 

- จัดกิจกรรมปลูก 
หญ้าแฝกในพ้ืนที่ตำบลนางิ้ว 
 

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แผนงานที่ ๑  ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  ๕  โครงการ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญ 

ประโยชน์ในพ้ืนที่เนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

- จัดตั้งจุดตรวจใน 
พ้ืนที่เพ่ือเป็นการป้องกัน
และรณรงคก์ารลดอุบัติเหตุ

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๔ 

 

 

 
 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แผนงานที่ ๑ ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

  ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
  

- จัดตั้งจุดตรวจใน 
พ้ืนที่เพ่ือเป็นการป้องกัน
และรณรงคก์ารลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 

การจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวน 

- ดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวน ให้กับชุด

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด ๐๒ 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ  มีจำนวน   ๑  แผนงาน  ดังนี้ 

แผนงานที่  ๑  ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  ๓๕  โครงการ 

 ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ 

๕ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM๒.๕) 
  

- ดำเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
(PM๒.๕) ในพ้ืนที่ อบต.
นางิ้ว 

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๓๖ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

โครงการ / กิจกรรม ประมาณ ดำเนินการ ดำเนินการ 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 โครงการดำเนินการจัดการ

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา 

- ดำเนินการจัดการ 
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา 

๒๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            

๒ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิ่น  และ
พนักงานจ้างท้องถิ่น 

- จัดฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร 
(OD) ของคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิ่น  และ
พนักงานจ้างท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            

๓ โครงการอบรม  และทัศน
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และ
ผู้นำหมู่บ้าน              

- จัดอบรม  และทัศน 
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ  ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 
อสม. และผู้นำหมู่บ้าน          

๓๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            



๓๗ 

 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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   

- จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร   

๕๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๕ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
พิทักษ์โลก 

-  ดำเนินโครงการฝึก   
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์
โลกของ อบต.นางิ้ว 

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๖ อุดหนุนเทศบาลตำบลเขา
สวนกวางตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               

- ดำเนินการอุดหนุน 
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๘ 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุดหนุนที่ทำการปกครอง

อำเภอเขาสวนกวาง   ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอ 
เขาสวนกวาง                                                                               

- ดำเนินการอุดหนุนที่ 
ทำการปกครองอำเภอเขา
สวนกวาง   ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อำเภอเขาสวนกวาง   
                                                                             

๓๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๘ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเขาสวนกวาง  ตาม
โครงการงานเทศกาลไก่ย่าง
เขาสวนกวางและประเพณี 
บุญกุ้มข้าวใหญ่            

- ดำเนินการอุดหนุน    
ทีท่ำการปกครองอำเภอ  
เขาสวนกวาง ตามโครงการ
งานเทศกาลไก่ย่างอำเภอ
เขาสวนกวางและประเพณี 
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 
      

๖๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๙ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเขาสวนกวาง ตาม
โครงการจัดงานพิธี เฉลิม

- ดำเนินการอุดหนุนที่ 
ทำการปกครองอำเภอเขา
สวนกวาง ตามโครงการจัด

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๓๙ 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

พระเกียรติฯแบบแผนรัฐพิธี   งานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบแผนรัฐพิธี   

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุดหนุนที่ทำการปกครอง

อำเภอเขาสวนกวาง ตาม
โครงการจัดกิจกรรม 
เทศกาลงานไหม ประเพณี
ผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น                                                          

-  ดำเนินการอุดหนุนที่ทำ
การปกครองอำเภอเขาสวน
กวาง ตามโครงการจัด
กิจกรรมเทศกาลงานไหม 
ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น                                                          

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๑๑ อุดหนุนสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น  
ตามโครงการอุดหนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น                                                                                   

-  ดำเนินการอุดหนุน
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น  ตาม
โครงการอุดหนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
                                                                                   

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๑๒ อุดหนุนศูนย์อำนวยการ - ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ ๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๐ 

 

 
แบบ ผด ๐๒ 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น  
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น                                                     

อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น  ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น                                                     

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๑                                                                

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนางิ้ว       
                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๑๔ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๑ 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๒                                                                

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนางิ้ว                                                            

๑๕ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๓                                                                

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนางิ้ว                                              

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๔                                                                

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตำบลนางิ้ว                                                                  

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๒ 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๑๗ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๕                                                                

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตำบลนางิ้ว                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๑๘ อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๖                                                                

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตำบลนางิ้ว                                                            

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานในตำบล
นางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริม

- ดำเนินการอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในตำบลนางิ้ว  ตาม

๑๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๓ 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

พัฒนาศักยงานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตำบลนางิ้ว   
หมู่ที่  ๗                                                                

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตำบลนางิ้ว                                                            

๒๐ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๑                                                                             

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๑          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒๑ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที ่ ๒                                                                             

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๒          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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



๔๔ 

 

 

 

 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

๒๒ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๓                                                                            

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๓                                                                           

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒๓ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๔                                                                             

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๔          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒๔ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๕                                                                             

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
ตำบลนางิ้ว ตามโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๕          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๕ 

 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ

หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๖                                                                             

- ด ำ เ นิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
และน้ำเสีย ภายในหมู่ที่ ๖  
                                                                          

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            

๒๖ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตาม
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่  ๗                                                                             

- ด ำ เ นิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล
นางิ้ว ตามโครงการกำจัดขยะ
มูลฝอยสิ่ งปฏิกูลและน้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ ๗          
                                                                  

๕,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            

๒๗ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

- ด ำ เ นิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๑ 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนัก
ปลัด 

            



๔๖ 

 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

กุมารี  หมูท่ี่ ๑  

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๘ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ

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

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๒ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒๙ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๗ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๓ 

ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๓ 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓๐ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ

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

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๔ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๓๑ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณ 

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๘ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๕ 
 

ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๕ 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ

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

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๖ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๔๙ 

 

 
 

แบบ ผด ๐๒ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๓๓ อุ ดห นุ น คณ ะกรรมการ
หมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณ 
สุข ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมูท่ี่ ๗ 
 

- ด ำ เนิ น ก า ร อุ ด ห นุ น
คณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้ าจุฬ าภรณ วลัยลั กษณ์  
อัครราชกุมารี  หมู่ที่ ๗ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

การจัดเก็บรายได้ 
-  ดำเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ อบต.นางิ้ว 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กองคลัง             

๓๕ โครงการปรับปรุงแผนที่ -  ดำเนินโครงการปรับปรุง ๓๐๐,๐๐๐ อบต.นางิ้ว กองคลัง             



๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน   ดังนี้ 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ภาษีในตำบลนางิ้ว แผนที่ภาษี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 



๕๑ 

 

 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ประมาณ ดำเนินการ ดำเนินการ 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 

บาน จำนวน ๓ ตู้ 
จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด  
๒) มีแผน่ ชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น  
๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

๑๖,๕๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๒. โต๊ะทำงาน จัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการท้องถิ่น 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) จำนวน  ๑  
ตัว  ราคาตัวละ ๘,๕๐๐ บาท   โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
        ๑) มขีนาด กว้าง ๘๐ * ยาว 
๒๐๐ * สูง ๗๕ ซม.  มีจำนวนลิ้นชัก ๒ 
ลิ้นชัก ทั้งด้านขวา และลิ้นชัก ๓ ลิ้นชัก
ด้านซ้าย   

๘,๕๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๕๒ 

 

 

 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ครุภัณฑ์ ประมาณ ดำเนินการ ดำเนินการ 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. โต๊ะพับเอนกประสงค์ 

(หน้ายาว) 
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน  
๑๐  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
 

๑) โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว   
หนา ๑๙ มิล  
 

๒) โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจาก
เหล็กแป๊บ ๑.๒ นิ้ว เหล็กหนา  
๑ มม. ชุบโครเมี่ยม 
 

๓) ขนาด กว้าง ๗๖.๒ ซม. x ยาว 
๑๘๓ ซม. x สูง ๗๓.๗ ซม. ราคา 
๒,๗๐๐ บาท/ตัว 
 

๔) ขาเหล็กแป๊ป หนา ๐.๗๐ มม. 
 

   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๓ หน้าที่  ๑๘ 
 

๒๗,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๕๓ 

 
 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 เก้าอ้ีนั่งทำงาน จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งทำงานข้าราชการ

ท้องถิ่น (นายก อบต. / ปลัด 
อบต.) จำนวน  ๒  ตัว  ราคาตัวละ  
๖,๕๐๐ บาท   โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้ 
  

๑) มขีนาด กว้าง ๘๐ * ยาว ๒๐๐ 
* สูง ๗๕ ซม.   

๑๓,๐๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             

๕ เก้าอ้ีนั่งทำงาน จัดซื้อเก้าอ้ีนั่งทำงานข้าราชการ
ท้องถิ่น (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) 
จำนวน  ๑  ตัว  ราคาตัวละ  
๔,๙๐๐ บาท   โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้  
 

๑) มขีนาด กว้าง ๘๐ * ยาว ๒๐๐ 
* สูง ๗๕ ซม.   
 

๔,๙๐๐ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด             



๕๔ 

 
 

 

 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ เก้าอ้ีนวม(รับแขก) 

จำนวน ๓๐ ตัว 
จัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค์  จำนวน  ๓๐  ตวั  
ราคาตัวละ  ๑,๓๖๐ บาท  โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้  
๑) มขีนาดกว้าง ๘๐*ยาว ๒๐๐*สูง ๗๕ ซม. 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๑๘ 

๔๐,๘๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

สำนัก
ปลัด 

            

๗ เต็นท์โค้งโครง
เหล็ก พร้อมผ้าใบ
คลุมเต็นท์  
จำนวน ๓ ชุด 

จัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็ก พร้อมผ้าใบคลุม
เต็นท ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
๑. เป็นเต็นท์โค้งโครงเหล็ก ขนาด ๕*๑๒ 
เมตร พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ 
๒. หลังคาทรงโค้ง ขนาด ๕*๑๒เมตร  

๑๒๙,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

สำนัก
ปลัด 

            



๕๕ 

 

 
 

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๓. โครงเหล็กหลังโค้งเป็นแบบหน้าโค้ง ๒ 
ด้าน หน้าจั่วสูง ๑.๕ เมตร จำนวน ๓ ชุดๆ 
ละ ๔๓,๐๐๐ บาท 

   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๑๘ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 เครื่องตัดหญ้า 

แบบเข็น จำนวน 
๒ เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน ๒ 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน  
๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
แรงม้า  
๓) รัศมีตัดหญ้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่  

๒๖,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

สำนัก
ปลัด 

            



๕๖ 

 

 
 

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

๑๘ 

๙ เครื่องตัดหญ้า  
แบบข้อแข็ง ๑ 
เครื่อง 

จัดซ้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงมา้ 
๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี  
๔) พร้อมใบมีด 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่  
๑๘ 

๙,๕๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

สำนัก
ปลัด 

            

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One สำหรับ
งานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับ งานประมวลผล  จำนวน ๑ 
เครื่อง 

๒๓,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กองคลัง             



๕๗ 

 

 
๔. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงติจิทั ล  เพ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  
 

 

 

๔๔,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กองคลัง             

 
รายการลำดับที่ ๑๐ – ๑๑  ใช้อ้างอิงจาก : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ 

ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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



๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์  
All In One 
สำหรับงาน
ประมวลผล   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับ งานประมวลผล  จำนวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงติจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
 
      อ้างอิงจาก : เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

๒๓,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กองช่าง             



๕๙ 

 
 ๑.๓  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 ตู้เหล็กบานเลื่อน

กระจก  แบบ ๒ 
บาน จำนวน ๒ หลัง                          

-  เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ ตู้เหล็ก
แบบบานเลื่อนกระจกชนิด ๒ บาน 
ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท   มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
๑ ชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ * ๘๗ * 
๑๔๘ ซม. 
 

๑๑,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            

๑๔ โต๊ะทำงาน -  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อม
กระจก โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ซม. x 
๗๐ ซม. x ๗๐ ซม.  จำนวน ๑ ตัว    

๑๐,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            

๑๕ เก้าอ้ีสำนักงานพนัก
พิงตาข่าย 

-  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานพนักพิง
ตาข่าย  จำนวน ๓ ตัว     

           

๘,๔๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

 กอง 
การศึกษา 

            

๑๖ โต๊ะพับ -  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ  จำนวน ๕ ตัว  ๕,๐๐๐ อบต. กอง             



๖๐ 

 

๖. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

 ๑.๓  แผนงานการศึกษา 
 

              
นางิ้ว การศึกษา  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 ตู้กับข้าว -  เพ่ือจัดซื้อตู้กับข้าว  อลูมิเนียม 

จำนวน  ๑ หลัง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้         
      

- ตู้กับข้าวผลิตจากอะลูมิเนียม และ
กระจก ไม่เป็นสนิม  
- ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง ๑๒๐ 
ซม.* ยาว ๑๗๕ ซม. ลึก ๔๕ ซม. 
 

๕,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            

๑๘ เครื่องซักผ้าแบบ
อัตโนมัติ 

-  เพ่ือจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ  
จำนวน  ๑ หลัง   
  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้              

๑) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้ง
ละไม่น้อยกว่าที่กำหนด  

๑๘,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            



๖๑ 

 

 
 

๖. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

 ๑.๓  แผนงานการศึกษา 
 

๒) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน  
๓) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 เตียงสำหรับเด็ก 

(ใช้ในห้องปฐม
พยาบาล) 

-  เพ่ือจัดซื้อเตียงสำหรับเด็ก (ใช้ในห้อง
ปฐมพยาบาล) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้                                                           

๑) พนักหัวเตียงท้ายเตียงเป็นแบบลูกกรง
เหล็กกันสนิม 
๒) ขากลมแบบไม่มีล้อ 
๓) โครงเตียงทำด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม 
๔) พ้ืนเตียงทำด้วยไม้อัดทาชะแล็ค 
๕) มีที่นอนหุ้มผ้าแบบบาง ขนาด ๓.๕ ฟุต
พร้อมหมอน    

๕,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            



๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 

๗. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 ๑.๓  แผนงานการศึกษา 
 

 

๖) เตียงเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙๘x๑๐๕ 
ซม 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

Multifunction 
-  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
สำหรับงานพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง     

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงติจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  

๘,๐๐๐ อบต. 
นางิ้ว 

กอง 
การศึกษา 

            


