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บทนํา 

สวนท่ี 1 

เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค  ข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของแผนดําเนินงานประกอบดวย 

1.1 บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.25๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานสําหรับ

แผนงานนั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริง

ท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนดําเนินการเปนเอกสารท่ีระบุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนมีการประสานและบูรณะการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด

ตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนเพ่ือการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทอถ่ินเพ่ือ

ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ

ดําเนินงาน  และประเมินผล 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2548  ( หมวด 5 ขอท่ี 26 )  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนท่ีตองการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนปฏิบัติ

การพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํารางแผน

ดําเนินงานแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดําเนินการแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหความ

เห็นชอบ 

5. เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการแลว ใหประกาศเปนแผนดําเนินงานโดย

ปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและ

ตองปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน 
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1.4 ประโยชนของแผนดําเนินงาน 

 1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

 2.  จําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนโครงการ  ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหดําเนินการไปไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3.  ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
********************************** 
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แบบ ผด. 01 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 10 10.42 3,046,000 34.54 กองชาง 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.08 10,000 0.11 สํานักปลัด 

รวม 12 12.50 3,056,000 34.65  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3.13 80,000 0.90 กองสวัสดิการ 

2.2 แผนงานการเกษตร 2 2.08 65,000 0.74 สํานักปลัด 

รวม 5 5.21 145,000 1.64  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   

3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 4 4.17 40,000 0.45 สํานักปลัด 

3.2 แผนงานการศึกษา 12 12.50 2,436,524 27.63 กองการศึกษา 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 7.29 340,000 3.86 กองการศึกษา 

รวม 23 23.96 2,816,524 31.94  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม   

4.1 แผนงานการเกษตร 5 5.21 135,000 1.53 สํานักปลัด 

รวม 5 5.21 135,000 1.53  
 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
********************************** 
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แบบ ผด. 01 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา   

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.08 1,000,000 11.34 สํานักปลัด,กองคลัง 

รวม 2 2.08 1,000,000 11.34  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 24 25.00 310,000 3.51  

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 10 10.41 340,000 3.86  

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4.17 340,000 3.86  

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.17 580,000 6.58  

รวม 42 43.75 1,570,000 17.81  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 7 7.29 96,000 1.09  

รวม 7 7.29 96,000 1.09  

รวมท้ังส้ิน 96 100 8,818524 100  
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําป  2564 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

1. ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย

. 
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บานนายสําเภา-หนองเหล็ก) 
บานจอก  หมูท่ี 3 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  
540.00  ตร.ม. 

280,000
บาท 

หมู 3 กองชาง             

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุม
บานเหลา-โคกปาชา)  
บานจอก  หมูท่ี 3 

ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.00 เมตร  
ยาว 1๙5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเท คอนกรีตไมนอยกวา   
7๘๐ ตร.ม. ไหลทางขางละ 0.20 
เมตร 

4๐๐,๐๐๐ 
บาท 

หมู 3 กองชาง             

3. โครงการลงหินคลุกถนนดิน 
(สายหนองจอก-เขตติดตอ
ตําบลศรีสวาง) บานจอก หมู
ท่ี 3 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 
96 ลบ.ม. 
 

66,000 
บาท 

หมูท่ี 11 กองชาง             

4. โครงการขยายไหลทางโดยการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็
(สี่แยกบานนายสุทัศน-บานนา
วิชิต)บานโศกกะฐิน หมูท่ี 7   

2 ชวง ชวงท่ี 1 กวาง 1.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 กวางขาง

ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวง

ท่ี 1 และชวงท่ี 2 ยาวราว 370.00 

เมตร วางทอ Ø 0.30 จํานวน 2 จุด 

๒00,000
บาท 

หมู 7 กองชาง             

 

 

 

แบบ ผด.02 
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1. ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย

. 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
สวนเกษตรดานทิศใตบาน
โสกกะฐิน หมูท่ี 7) 

ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.00 เมตร  
ยาว 10๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  
400  ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
0.20 เมตร 

200,000
บาท 

หมู 7 กองชาง             

6. โครงการเสริมไหลทางถนน
ดินยกระดับ(สายจากบาน
นายวิชิต-ถนนลาดยาง)บาน
โสกกะฐิน หมูท่ี 7 

ขนาดกวาง ขางละ 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร ยาว 560.00 เมตร พรอม
วางทอ Ø 0.30 เมตร จํานวน 7 ทอน 
 

100,000
บาท 

หมู ๗ กองชาง             

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบานหมวดอดุลย)  บาน
หนองหญารังกา หมูท่ี 9 

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕   เมตร  ยาว ๑๙   
เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา  9๕๐ ตารางเมตร 
 

๕00,000
บาท 

หมู 9 กองชาง             

8. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายจากลาดยาง-ตําบลบาน
แวง)  บานหนองหญารังกา 
หมูท่ี 9 

ขนาดผิวจราจรกวาง ๕   เมตร  ยาว ๑๙   
เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอยกวา  9๕๐ ตารางเมตร 
 

๕00,000
บาท 

หมู 9 กองชาง             
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1. ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
บานนางพิมพา-นาพอเพ็ง)
บานหนองหวา หมูท่ี 10 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
960.00 ตร.ม. 

5๐0,000
บาท 

หมู ๑๐ กองชาง             

๑๐ โครงการกอสรางถนนดิน
(สามแยกนานางลุน-โศกดู)
บานหนองหวา หมูท่ี 11 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร นาว 
2,200.00 เมตร สูง 1.00 เมตร วาง
ทอ Ø ๐.30 เมตร จํานวน 2 จุด 

3๐0,000
บาท 

หมูท่ี ๑๑ กองชาง             

รวม 
 

๑๐ โครงการ  3,046,000 
บาท 
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1. ภายใตยุทธศาสตรดานการคมนาคม 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาลป
ใหม ประจําป 2564 

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลป
ใหม   ประจําป 2564    

5,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาล
สงกรานต  ประจําป 2563 

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต   ประจําป 2563   

5,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 2 โครงการ  10,000 
บาท 
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2. ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการสงเสริมอาชีพนวด
แผนไทย 

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย 

5๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาส 

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูดอยโอกาส 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลนาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชนตําบลนาโพธ์ิ 
 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3 โครงการ  80,000 
บาท 
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2. ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
2.๒  แผนงานเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอนุรักษพันธปลา
แหลงนํ้าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน”   
 

คาใชจายโครงการอนุรักษพันธ
ปลาแหลงนํ้าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”   
 

15,000
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 
 

2 โครงการ  65,000 
บาท 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว           
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล 
เน่ืองในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบ
ดินทรเทพยวรางกูล 
เน่ืองในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

10,000   
บาท 
 

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

10,000   
บาท 
 

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต  
พระบรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต  พระบรมราชินีนาท 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

10,000 
บาท    

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธ์ิ 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 

1๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 
 

4 โครงการ  40,000 
บาท 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ คาใชจายโครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

50,000 
บาท    

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการสงเสริมทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก     

คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะ
และความสามารถใหเด็ก เปน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็ก โดยผาน
กิจกรรมการแขงขันการประกวด  

 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
 

คาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
-เปนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธ์ิ จํานวน 60  คน  
จํานวน 245 วัน จํานวน  
294,๐๐๐   บาท 
-เปนคาสื่อการเรียนการสอน  
วัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กจํานวน   
๑02,๐๐๐  บาท 
-เปนคาหนังสือเรียน  อุปกรณ
การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(๓-๕ป)  เปนเงิน ๓๓,๙๐๐ บาท 

๔๙๕,๙๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 แผนการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักเรียนและ
เยาวชน   

คาใชจายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
และเยาวชน   

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

5. อาหารเสริม (นม) คาใชจายอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนวัดทาเรียบจํานวน  
2๔๓,๙๘๔บาทเพ่ือเปนคา 
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาป
ท่ี 6  จํานวน 120 คน 
จํานวน 260 วัน 
- โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน 
1๔๒,๓๒๔ บาท เพ่ือเปนคาอา 
หารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุ 
บาลถึงระดับประถมศึกษาปท่ี6 
จํานวน 70 คน  จํานวน 260 
วัน 
-โรงเรียนบานโศกกะฐินจํานวน  
1๔๒,๓๒๔ บาทเพ่ือเปนคาอา 
หารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุ 
บาล – ประถมศึกษาปท่ี 6   
จํานวน 70 คนจํานวน 260 
วัน 
 

65๐,62๔
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนวัด
ทาเรียบ 
-โรงเรียนวัด 
บุปผาราม 
-โรงเรียนบาน
โศกกะฐิน 
-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 แผนการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 อาหารเสริม (นม) - ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธ์ิ
จํานวน 121,992  บาทเพ่ือ
เปนคาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก อบต.
นาโพธ์ิจํานวน 60 คน จํานวน 
260 วัน 

               

6. อุดหนุนโรงเรียนวัดทาเรียบ 
คาอาหารอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถม 
ศึกษาปท่ี 6   

คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนวัดทา
เรียบคาอาหารอาหารกลาง วัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถม 
ศึกษาปท่ี 6  จํานวน  120 คน 
จํานวน 200 วัน 

480,000
บาท 
 
 
 

ร.ร.วัดทาเรียบ กอง
การศึกษา 

            

7. อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผา 
รามคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปท่ี 6   

คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนวัดบุ
ปผารามคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก 
ษาปท่ี 6  จํานวน 70  คน 
จํานวน 200 วัน 

280,000
บาท 
 
 
 

โรงเรียน           
วัดบุปผาราม 

กอง
การศึกษา 

            

8. อุดหนุนโรงเรียนบานโศก
กะฐินคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–
ประถมศึกษาปท่ี 6   

คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
โศกกะฐินคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึก 
ษาปท่ี 6  จํานวน 70  คน 
จํานวน 200 วัน 

280,000
บาท 
 
 
 

โรงเรียน           
บานโศกกะฐิน 

กอง
การศึกษา 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 แผนการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการกอสรางปายเหล็ก
ประชาสัมพันธของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธ์ิ 

รายละเอียดตามแบบแปลน
กอสรางของ อบต.นาโพธ์ิ 

10,000 
บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

            

10. โครงการกอสรางเสาธง
พรอมพ้ืน คสล.บริเวณ
ทางเขาและหนาเสาธง 

รายละเอียดตามแบบแปลน
กอสรางของ อบต.นาโพธ์ิ 

100,000 
บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

            

11. โครงการตอเติมผนังก้ันหอง
เรียน 

รายละเอียดตามแบบแปลน
กอสรางของ อบต.นาโพธ์ิ 

100,000 
บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

            

12. โครงการปรับปรุง ประตูเขา
หองเรียน 

รายละเอียดตามแบบแปลน
กอสรางของ อบต.นาโพธ์ิ 

16,000 
บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 12 โครงการ  2,436,524 
บาท 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการแขงขันกีฬา ตานยา
เสพติดเพ่ือสรางความ
ปรองดอง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬา ตานยาเสพติดเพ่ือ
สรางความปรองดองเปน
โครงการรวมกันระหวาง             
อบต.โพธ์ิ โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ชุมชนและองคกรตางๆ 

100,000 
บาท 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการประเพณีข้ึนเขา
พนมรุง ประจําป 2564 

คาใชจายอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมยใน
โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุง   
ประจําป 2564 

10,000 
บาท 

จังหวัดบุรีรัมย กอง
การศึกษาฯ 

            

๓. โครงการแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

คาใชจายโครงการแขงกีฬาสี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

๔. โครงการปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ  กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรม 

คาใชจายโครงการปนจักรยาน
เพื่อสุขภาพ  กราบพระชม
ภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม 

10,000 
บาท 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 
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3. ภายใตยุทธศาสตรดาน ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ คาใชจายโครงการประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

คาใชจายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

วัดในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๗. โครงการเทศกาลงานไหมนา
โพธ์ิ  ประจําป  ๒๕๖4 

คาใชจายโครงการเทศกาลงาน
ไหมนาโพธ์ิ  ประจําป  ๒๕๖4 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

อําเภอนาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 7 โครงการ  340,000 
บาท 
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4. ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.1  แผนงานเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการ คลองสวย   นํ้าใส  
นาโพธ์ิมีสุข   

คาใชจายโครงการคลองสวย    
นํ้าใส  นาโพธ์ิมีสุข   

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

๒. โครงการธนาคารนํ้าใตดินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาใชจายโครงการธนาคารนํ้าใต
ดินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

๓. โครงการนาโพธ์ิสะอาดชุมชน
นาอยู 

คาใชจายโครงการนาโพธ์ิสะอาด
ชุมชนนาอยู 

4๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ/
หนวยงาน
ราชการ 

สํานักปลัด             

๔. โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ    

คาใชจายโครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า
สาธารณะ    

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

๕. โครงการรักนํ้า รักปา  
รักแผนดิน 

คาใชจายโครงการรักนํ้า  รักปา  
รักแผนดิน 

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 
 

๕ โครงการ  135,000 
บาท 
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5. ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการขุดลอกโนนวัดเกา
บานหนองตอ หมูท่ี 8 

ขนาดกวาว 62.00 เมตร ยาว 
112.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 

๕0๐,000
บาท 

หมู ๘ กองชาง             

2. โครงการขุดลอกโนนวัดเกา
บานหนองหวา หมูท่ี 11 

ขนาดกวาว 62.00 เมตร ยาว 
112.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 

๕0๐,000
บาท 

หมู 11 กองชาง             

รวม 2 โครงการ  1,000,000 
บาท 
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาด
อ่ืน ๆ   
 

คาใชจายโครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืน ๆ   

150,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

2. โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
 

40,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

3. โครงการรณรงคใหความรู
ดานการสาธารณสุขเพ่ือ
ปองกันโรค 

คาใชจายในโครงการรณรงคให
ความรูดานการสาธารณสุขเพ่ือ
ปองกันโรค 

10,000 
บาท 
 
 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

4. โครงการอบรมใหความรู
เรื่องดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ
   

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเรื่องดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ  

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

5. โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชน
ตําบลนาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชนตําบลนา
โพธ์ิ 
 

๒0,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

6. โครงการอบรมใหความรู
เรื่องเอดสแกเยาวชนตําบล
นาโพธ์ิ          

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเรื่องเอดสแกเยาวชน
ตําบลนาโพธ์ิ          

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   
 (หมู ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
๓  ในโครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   (หมู ๓) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๓ สํานักปลัด             

๘ โครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
๓  ในโครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (หมู ๓) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๓ สํานักปลัด             

๙ โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(หมู ๓) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๓  
ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี(หมู ๓) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๓ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(หมู ๗) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
๗  ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี(หมู ๗) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๗ สํานักปลัด             

๑๑ โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี    (หมู ๗) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 
๗  ในโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    
(หมู ๗) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๗ สํานักปลัด             

๑๒ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๗) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๗  
ในโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๗) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๗ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี   
 (หมู ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๘ 
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   
 (หมู ๘) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๘ สํานักปลัด             

๑๔ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(หมู ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๘ 
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร(ีหมู ๘) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๘ สํานักปลัด             

๑๕ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๘) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๘ 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร(ีหมู ๘) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๘ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  (หมู ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๙ 
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  (หมู ๙) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๙ สํานักปลัด             

๑๗ โครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(หมู ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๙ 
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร(ีหมู ๙) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๙ สํานักปลัด             

๑๘ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๙) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๙ 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร(ีหมู ๙) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๙ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  (หมู ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๐  
ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  (หมู ๑๐) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๐ สํานักปลัด             

๒๐ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๐ 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร(ีหมู ๑๐) 

๘,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๐ สํานักปลัด             

๒๑ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม (หมู ๑๐) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๐ 
ในโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม (หมู ๑๐) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๐ สํานักปลัด             
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี(หมู ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๑ 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (หมู ๑๑) 

๖,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๑ สํานักปลัด             

๒๓ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมาร ี
(หมู ๑๑) 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๑ 
ในโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี (หมู ๑๑) 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๑ สํานักปลัด             

๒๔ โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเพ่ือน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนา 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๑ 
ในโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนา 

๗,๐๐๐ หมูท่ี  ๑๑ สํานักปลัด             

รวม 
 

24 โครงการ  310,000 
บาท 
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห 

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการครอบครัวอบอุน
เพ่ิมพูนศักยภาพชีวิต 

คาใชจายโครงการครอบครัว
อบอุนเพ่ิมพูนศักยภาพชีวิต 
 

10,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอาย ุ

คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอาย ุ
 

20,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

3. โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับผูดอยโอกาส 

คาใชจายโครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส 

10,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

4. โครงการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานของประชาชนในเขต 
อบต.นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานของประชาชนในเขต 
อบต.นาโพธ์ิ 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

5. โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 

คาใชจายโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต 

30,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๖. โครงการปองกันรณรงคลด
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

คาใชจายโครงการปองกันรณรงค
ลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูพิการและผูดูแลผูพิการ 

คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลผู
พิการ 
 

๒0,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคมสงเคราะห 

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
อบต.นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุอบต.นาโพธ์ิ 

150,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

9. โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส 

คาใชจายโครงการสงเคราะห
และเยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

10. โครงการอยูอยางไรกับวัย
ผูสูงอายุ 

คาใชจายโครงการอยูอยางไรกับ
วัยผูสูงอาย ุ
 

50,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม ๑0 โครงการ 
 

 340,000 
บาท 
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ ประชาชน
ท่ัวไป และพนักงาน
เจาหนาท่ี อบต.นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุนธนาคาร
ขยะ ประชาชนท่ัวไป และ
พนักงานเจาหนาท่ี อบต.นาโพธ์ิ 

280,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๒. โครงการครอบครัวอบอุน  
ชุมชนเขมแข็ง 

คาใชจายโครงการครอบครัว
อบอุน  ชุมชนเขมแข็ง 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๓. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 

คาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 

20,000 อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

4. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดประจําป
งบประมาณ 2564 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
นาโพธ์ิโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000 
บาท 

อําเภอนาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 
 

4 โครงการ  340,000 
บาท 
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6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน  หนวยกู
ชีพกูภัยเพ่ือใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล 

คาใชจายโครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน  หนวยกู
ชีพกูภัยเพ่ือใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 

๒00,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

  ๒. โครงการฝกอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจําป  
25๖4 

คาใชจายโครงการฝกอบรม
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

30,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

   ๓. โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิก อปพร.อบต.             
นาโพธ์ิ ประจําป  25๖4 

คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิก อปพร.อบต.นาโพธ์ิ 
ประจําป  25๖4 

200,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

4. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

คาใชจายโครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

150,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 4  โครงการ  580,000 
บาท 
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7. ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานของ อบต.นาโพธ์ิผู
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป 
2564 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานของ อบต.นาโพธ์ิผู
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป 
 2564 

5,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

2. โครงการสรางพลเมืองท่ีดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
สรางพลเมืองท่ีดีวิถี
ประชาธิปไตย 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๓. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ สํานักปลัด             

๔. 
 

โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแกประชาชน
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแกประชาชน
อบต.นาโพธ์ิ 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             
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7. ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
ใหบริการประชาชนพรอม
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของ อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ 
อบต.เคลื่อนท่ีใหบริการ
ประชาชนพรอมประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของ อบต.นาโพธ์ิ 

30,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

6. โครงการอบรมใหความรูใน
การเสียภาษีใหกับประชาชน 
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมใหความรูในการเสียภาษี
ใหกับประชาชน อบต.นาโพธ์ิ 

6,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

กองคลัง             

7. โครงการหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
ในการเสียภาษีสรางชาติ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
หนาท่ีพลเมืองท่ีดีในการเสีย
ภาษีสรางชาติ 

6,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

กองคลัง             

รวม 7 โครงการ  96,000 
บาท 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จํานวน 1  ตู ๆ ละ 
5,๕๐๐  บาท 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒  บาน
เลื่อน จํานวน 1  ตู ๆ ละ  
5,๕๐๐  บาท 

5,500 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

2. โตะหมูบูชาไมสัก หมู 7 
หนา 7 จํานวน 1 ชุด 

โตะหมูบูชาไมสัก หมู 7 หนา 
7 จํานวน 1 ชุด 

4,800 บาท อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

3. เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
36,400 บาท  

ทํางานดวยระบบ 
Electrostatic ประกอบดวย 
1. แผนกรองอนุภาคฝุน
ละอองระบบ Electrostatic 
Collecting Cell 
2. สามารถถอดลางทําความ
สะอาดได 
3. เปนผลิตภัณฑท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพและรับรอง
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
ไมนอยกวา 90% 
 

109,200 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4. เปนผลิตภัณฑท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพและรับรอง
ความปลอดภัยจากสถาบันท่ี
ไดมาตรฐานในประเทศหรือ
มาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
5. แบบฝงใตฝาเพดาน: อัตรา
การหมุนเวียนของอากาศไมต่ํา
กวา 500 ซีเอฟเอ็ม และ 
1,000 ซีเอฟเอ็ม  
6. ราคาไมรวมคาติดตอง 

               

4. เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิด
บันทึกเวลาเขาออกงาน 
จํานวน 1 เครื่อง  

เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิด
บันทึกเวลาเขาออกงาน 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
-รองรับลายน้ิวมือ 3,000 
ลายน้ิวมือ 
- สามารถบันทึกขอมูลได 
100,000 รายการ 
-หนาจอ LCD 
-สามารถเช่ือมตอไดหลาย
รูปแบบมาพรอมโปรแกรม
บริหารจัดการเวลาทํางาน 
-ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

8,500 อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 
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๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
-สามารถอานและเขียนขอมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 8716 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
นอยกวา 4.8 MHZ 
-สามารถใชงานผานชอง
เช่ือมตอ (Interface)แบบ 
USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอนก
ประสงค(Smart Card)ท่ีใช
แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts,3 
Volts และ1.8 Volts ไดเปน
อยางนอย 

700 บาท อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

รวม 5 รายการ  128,700 
บาท 

              

 

 

 

 



-37- 
 
๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โตะทํางานระดับ 3 จํานวน 
2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 

โตะทํางานระดับ 3 จํานวน 2 
ตัว ๆ 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง 
 

            

2. ตูเก็บแฟมฎีกา 40 ชอง มี
ลอเลื่อน จํานวน 1 ตู 

ตูเก็บแฟมฎีกา 40 ชอง มี
ลอเลื่อน 

5,000  
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง 
 

            

3. ตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
จํานวน 1 ตู 

ตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 5,500 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง 
 

            

4. เครื่องปริ้นเช็ค จํานวน 1 
เครื่อง 

เครื่องปริ้นเช็ค 10,000 
บาท 
 
 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง 
 

            

รวม 4 รายการ  30,500 
บาท 
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๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.3  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โตะรับประทานอาหารเด็ก 
พรอมมาน่ังยาว 2 ตัว 
จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 3,200 
บาท ขนาด 60x150x50 
ซม. มาน่ังยาวขนาด 
30x150x30 ซม. และ
เกาอ้ีทําจากเหล็กจํานวน 8 
ชุด ๆ ละ 3,200 บาท   

โตะรับประทานอาหารเด็ก 
พรอมมาน่ังยาว 2 ตัว จํานวน 
8 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท ขนาด 
60x150x50 ซม. มาน่ังยาว
ขนาด 30x150x30 ซม. และ
เกาอ้ีทําจากเหล็กจํานวน 8 ชุด 
ๆ ละ 3,200 บาท   

25,600   
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม ๑ รายการ  25,600  
บาท  
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.1  แผนงานบริหารงานคลัง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง             

2. อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

700 บาท อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

รวม 2 รายการ  22,700 
บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.2  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

700 บาท อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

 

            

รวม 1 รายการ  
 

700 
บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 1 รายการ  
 

16,000 
บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

16,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2. อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

700 บาท อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 2 รายการ  
 

16,700 
บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card 
Reader)จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

700 บาท อบต.นาโพธ์ิ กองชาง             

รวม 1 รายการ  
 

16,700 
บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2.6  แผนงานการเกษตร 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
ตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

7,500 บาท อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 1 รายการ  
 

7,500 
บาท 
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3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู 

ตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 ตู โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. ขนาดท่ีกําหนดเปนความจุ
ภายในข้ันต่ํา 
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 5 
คิวบิกฟุต เปนรุนท่ีไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร 5 ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

6,500 บาท อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 1 รายการ  
 

6,500 
บาท 
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3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 

3.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 
เครื่อง 

เครื่องดูดฝุน 5,000 บาท อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง             

2. คาเตาแกสฟู จํานวน 1 เตา เตาแกสฟู 15,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง             

3. คาเตาไมโครเวฟ จํานวน 1 
เครื่อง 

เตาไมโครเวฟ 15,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง             

รวม 3 รายการ  
 

35,000 
บาท 

              

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

เรื่อง ประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

อาศัยอํานาจแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนดําเนินงาน 

ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดดําเนินการดังกลาวแลว จึงขอประกาศใชแผนดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ตอไป 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

      (นางวิไล  ลิมไธสง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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