
ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)  ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

สายวงัหนิตัดใหม่ หมู่ 6 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นวงัหนิ
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 61 ม. หนา 154,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
สายศาลาเทวดา หมู่ที่ 7 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ บา้นใต้

244 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด)
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กวา้ง 4.00 ม. ยาว 270 ม. 277,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

ซอย 6 หมู่ 8 พร้อมวางทอ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง บา้นในควน
0.60 ม. จ านวน 24 ทอ่น
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้างดาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 ม. จ านวน 289,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
คอนกรีตระบายน้ า 8 ทอ่น ปากกวา้ง 1.20 ม.ก้นกวา้ง บา้นในควน
สายหน้องคล้า ม.8 0.50 ม.หนา 0.07 ม. ลึก เฉล่ีย 0.80

ม. ยาว 210 ม. และคูระบายน้ า
ปากกวา้ง 1.00 ม.ก้นกวา้ง 0.50 ม.  
ลึกเฉล่ีย0.80 ม. ยาว 130 ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มใต้ อ าเภอคลองทอ่ม จังหวดักระบี่

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

ซอยทา่จาก หมู่ที่ 3 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นคลองขนาน
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
ซอยทุ่งต้นเสม็ด หมู่ 1 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นเหนือ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
ซอยนายสมปอง หมู่ 2 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง บา้นคลองทอ่มใต้

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
สายซอยนายาว หมู่ 1 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นเหนือ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
สายซอยในบา้น หมู่ 5 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง บา้นแชงเปงิ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 480,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
สายซอยบา้นโกเชียร หมู่ 4 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นนาใน

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 488,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
สายซอยหนองหวา้ หมู่ 4 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นนาใน

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
สายซอยหลัง ร.ร.ไทยรัฐ 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นคลองขนาน
วทิยา 53 หมู่ 3 หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

สายควนสบาย หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม. บา้นแชงเปงิ
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 98 ม. หนา 241,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
สายซอยพฒันา 1 หมู่ 8 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นในควน

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่392 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. 2562
1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)

พ.ศ. 2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 374,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
สายต้นแคร์ หมู่ 4 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นนาใน

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่600 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 196,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
สายทา่ม่วง หมู่ 6 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นวงัหนิ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่320 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
สายนพหลวง หมู่ 5 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นแชงเปงิ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 151,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
สายบา้นนายทรง หมู่ 7 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นใต้

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่240 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 497,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
สายบา้นปาูณี หมู่ 7 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นใต้

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 488,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
สายสองร้อยไร่ ซอย 6 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นหน้าค่าย
หมู่ 9 หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่800 ตร.ม.

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 488,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

สายสองร้อยไร่ หมู่ 9 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นหน้าค่าย
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่488 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 171,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
สายสุขภาพดี หมู่ 6 0.15 ม.ลงหนิผุบดทบัข้างละ 0.50ม. บา้นวงัหนิ

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่280 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

23 โครงการก่อสร้างถนนหนิ กวา้ง 6.00 ม. ยาว 110 ม. 290,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
คลุกสายสามเหล่ียมทองค า พร้อมวางทอ่ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่า บา้นคลองทอ่มใต้
หมู่ 2 ศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 8 ทอ่น

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)
24 โครงการขยายถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 498,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

ซอยหลังวดัคลองทอ่ม 0.15ม. ไม่มีไหลทางพร้อมวางทอ่ บา้นคลองทอ่มใต้
หมู่ 2 คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. จ านวน 100 ทอ่น
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการซ่อมแซมถนน ใช้ดินถมไม่น้อยกวา่ 975 ลูกบาศก์ 187,000 หมู่ที่  1 กองช่าง
สายนาบนทุ่ง หมู่ 1 เมตรพร้อมเกล่ียเรียบและบดทบั บา้นเหนือ

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง 298,000 ส านักงาน กองช่าง

กองช่าง อบต.คลองทอ่มใต้ ตามรูปแบบ อบต.ก าหนด อบต.

2 โครงการถมดินบริเวณ เพื่อจ่ายเปน็ค่าถมดินบริเวณส านักงาน 200,000 ส านักงาน อบต. กองช่าง
ส านักงาน อบต.คลองทอ่ม
ใต้

3 โครงการถมดินบริเวณ เพื่อจ่ายเปน็ค่าถมดินบริเวณ 500,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
ศพด.หลังใหม่  ศพด.หลังใหม่ อบต.

คลองทอ่มใต้
4 โครงการก่อสร้างทางเทา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างทางเทา้ระหวา่ง 100,000 ศพด. กองการศึกษาฯ

ระหวา่งอาคารหลังเก่า อาคารหลังเก่ากับ ศพด.หลังใหม่ อบต.
กับ ศพด.หลังใหม่ ตามแบบ อบต.ก าหนด คลองทอ่มใต้

5 โครงการสร้างหลังคาคลุม เพื่อจ่ายตามโครงการสร้างหลังคาคลุม 40,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
ลานเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์บริเวณด้านหลัง อบต.

อาคาร ศพด. อบต.คลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงาน พฒันาระบบคมนาคมในการทอ่งเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ถนน ทา่เทยีบเรือ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1.2 แผนงาน พฒันาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อจ่ายใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นตาม 135,000 ทกุหมู่ ส านักปลัด

หมู่บา้น กิจกรรม อ านาจหน้าที่ฯ กิจกรรมวนัผู้สูงอายุ ในต าบล
"วนัผู้สูงอาย"ุ หมู่บา้นละ 15,000 บาท จ านวน 

9 หมู่บา้น
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือคนพกิารใหม้ี 1,718,400 ทกุหมู่ ส านักปลัด

คนพกิาร ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ภายในต าบล ในต าบล
คลองทอ่มใต้ คนละ 800 บาท

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุใหม้ี 6,124,800 ทกุหมู่ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ภายในต าบล ในต าบล

คลองทอ่มใต้ แบบขั้นบนัได

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปวุยเอดส์ใหม้ี 36,000 ทกุหมู่ ส านักปลัด
ผู้ปวุยเอดส์ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ภายในต าบล ในต าบล

คลองทอ่มใต้ คนละ 500 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม

พ.ศ. 2562
2.๑ แผนงาน สงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหส้ามารถพึ่งตนเองได้

พ.ศ. 2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการคลองทอ่มใต้เมือง Big cleaning Day  , รักษาความสะอาดสองข้าง 10,000 ภายในต าบล ส านักปลัด

สะอาด ถนนสายหลักและสายรอง ปรับปรุง คลองทอ่มใต้
ภมูิทศัน์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ

2 โครงการปอูงกันและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ทกุหมู่ ส านักปลัด
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ การจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ หรือ ในต าบล

การแพทย์ ค่าปาูย ค่าตอบแทน ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3 โครงการรณรงค์คัดแยก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
ขยะในชุมชน รณรงค์ใหค้วามรู้ คลองทอ่มใต้

การคัดแยกขยะในชุมชน
4 โครงการค่ายอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ทกุหมู่ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นพทิกัษโ์ลกต าบล การด าเนินโครงการค่ายอาสาฯ ในต าบล
คลองทอ่มใต้

5 โครงการพฒันาระบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 300,000 ทกุหมู่ ส านักปลัด
การบริการก าจัดขยะ กิจกรรมเช่นซ้ือถุงคัดแยกขยะ ตะแกรง ในต าบล
มูลฝอยต าบลคลองทอ่มใต้ ปาูยประชาสัมพนัธฯ์

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม 50,000 ต าบลคลองทอ่ม ส านักปลัด
เยาวชนชมรมทบูนีัมเบอร์ เยาวชนชมรมทบูนีัมเบอร์วนัและอื่น ๆ ใต้
วนั

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
2.3 แผนงาน ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม 25,000 ภายในต าบล ส านักปลัด

คนปลอดภยั จากโรคพษิ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอด คลองทอ่มใต้
พษิสุนัขบา้ฯ ภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

8 จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั เพื่อใช้ในการท ากิจกรรมพน่หมอกควนั 59,000 อบต. ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อปอูงกันโรคไข้เลือดออก คลองทอ่มใต้

9 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนุนตาม 30,000 อ าเภอคลองทอ่ม ส านักปลัด
ที่วา่การอ าเภอคลองทอ่ม โครงการคลองทอ่มเมืองสะอาด

10 อุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนุนตาม 180,000 ทกุหมู่บา้น ส านักปลัด
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น โครงการตามพระราชด าริด้าน
(กม.) สาธารณสุข

11 อุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนุนงาน 67,500 ทกุหมู่บา้น ส านักปลัด
งานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.
ชุมชน

2.3 แผนงาน ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม

พ.ศ. 2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปอูงกันและแก้ไข เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ าบดัฟื้นฟ/ูผู้ 30,000 ภายในต าบล ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด เสพยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ คลองทอ่มใต้
ผู้ผ่านการบ าบดั

2 อุดหนุนโครงการปอูงกัน  เพื่ออุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง 30,000 อ าเภอ ส านักปลัด
และแก้ไขปญัหายาเสพติด อ าเภอคลองทอ่มด าเนินการตาม คลองทอ่ม

โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

3 ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เพื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ส านักงาน ส านักปลัด
เอาชนะยาเสพติด งานและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ อบต.

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

4 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดอง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปรองดอง 10,000 อบต. ส านักปลัด
อบต.คลองทอ่มใต้ อบต.คลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้

5 อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการต่อต้านการใช้สาร 10,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
เสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.) คลองทอ่มใต้

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
2.4 แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดต้ังจุดบริการ จัดต้ังจุดบริการประชาชนและผู้สัญจร 30,000 พื้นที่ ส านักปลัด

ประชาชนช่วงเทศกาล ไป-มา อ านวยความสะดวก เพื่อปอูงกัน อบต.
ปใีหม่ และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

2 โครงการจัดต้ังจุดบริการ จัดต้ังจุดบริการประชาชนและผู้สัญจร 30,000 พื้นที่ ส านักปลัด
ประชาชนช่วงเทศกาล ไป-มา อ านวยความสะดวก เพื่อปอูงกัน อบต.
สงกรานต์ และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

3 อุดหนุนการด าเนินการศูนย์ อุดหนุนการด าเนินการศูนย์กู้ภยัต าบล 20,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
กู้ภยัต าบลคลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 150,000 ภายในต าบล กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ วนัเด็กแหง่ชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลองทอ่มใต้
กับโครงการ

2 โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
วชิาการเด็กปฐมวยั นิทรรศการวชิาการเด็กปฐมวยั ทั้ง 2 ศูนย์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

พ.ศ. 2561

2.5 แผนงาน สร้างความสงบเรียบร้อยและการปอูงกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม

พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการทศันศึกษาดูงาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการทศัน 50,000 ศพด. กองการศึกษาฯ

มหกรรมการศึกษาทอ้งถิ่น ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาทอ้งถิ่น ทั้ง 2 ศูนย์

4 โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกศึกษา 50,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
นอกสถานที่ เรียนรู้นอกสถานที่ ทั้ง 2 ศูนย์

5 โครงการพฒันาครู เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
ผู้ดูแลเด็กและบคุลากร พฒันาครู ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทาง ทั้ง 2 ศูนย์
ทางการศึกษา การศึกษา

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวนัและ 1,296,250 ศพด. กองการศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา ค่าการเรียนการสอนรายหวั ของ ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์

คชจ.ในการจัดการศึกษา (อาย3ุ-5ป)ี
7 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหก้ับ 1,270,441 ร.ร.ในเขตและ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในเขต อบต.และ ศพด. ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์
การศึกษา

8 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหาร 1,952,000 ร.ร.ในเขตและ กองการศึกษาฯ
ใหก้ับ ร.ร.ในเขต อบต. กลางวนั จ านวน 4 โรงเรียนที่อยู่ในเขต ศพด.

อบต.คลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้

9 โครงการอบรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
แผนปอูงกันภยัใน ศพด. อบรมแผนปอูงกันภยัใน ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ศพด. กองการศึกษาฯ

วนัลอยกระทง ในการด าเนินกิจกรรมวนัลอยกระทง ทั้ง 2 ศูนย์

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
วนัสารทเดือนสิบ จัดงานประเพณีเดือนสิบ ทั้ง 2 ศูนย์

3 โครงการจัดงานวนัส าคัญ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
ทางศาสนา จัดงานวนัส าคัญทางศาสนาเช่นกิจกรรม ทั้ง 2 ศูนย์

วนัเข้าพรรษา วนัวสิาขบชูา วนัฮารีรายอ
4 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 อบต. กองการศึกษาฯ

กีฬาเด็ก/เยาวชน ต้านภยั จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก/เยาวชน ต้านภยั คลองทอ่มใต้
ยาเสพติด ยาเสพติดฯ

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
นักเรียน ศพด. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์

6 โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือ เพื่อเปน็ค่าจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา 20,000 ต าบล กองการศึกษาฯ
กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ คลองทอ่มใต้
กีฬา

7 โครงการอบรมมารยาทไทย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
อบรมมารยาทไทย ทั้ง 2 ศูนย์

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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/ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000 ภายในต าบล ส านักปลัด

ตามพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติการด าเนิน คลองทอ่มใต้
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด าริฯ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 500,000 ภาคเหนือ ส านักปลัด

และศึกษาดูงาน สัมมนา และศึกษาดูงานของข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล ส.อบต. ผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วนราชการฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 20,000 อบต. ส านักปลัด
พฒันาศักยภาพการเงิน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ คลองทอ่มใต้
การคลัง การเงินการคลัง

3 โครงการจัดการเลือกต้ังฯ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไป 400,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
เลือกต้ังซ่อม สมาชิกสภาและนายก คลองทอ่มใต้
อบต.คลองทอ่มใต้

4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 10,000 อบต. ส านักปลัด
คณะผู้บริหารและพนักงาน โครงการพฒันาศักยภาพ คณะผู้บริหาร คลองทอ่มใต้

และพนักงาน 

พ.ศ. 2561
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5.1 แผนงานการวางแผนพฒันาและบริหารทอ้งถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทนุและการทอ่งเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2562

4.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พ.ศ. 2561



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 30,000 อบต. ส านักปลัด

จริยธรรมคณะผู้บริหาร โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คลองทอ่มใต้
พนักงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขต อุดหนุนใหก้ลุ่มอาชีพในต าบล 30,000 พื้นที่ ส านักปลัด

พื้นที่ต าบลคลองทอ่มใต้ คลองทอ่มใต้ อบต.
คลองทอ่มใต้

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 10,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
สร้างรายได้ใหก้ับประชาชน โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตาม คลองทอ่มใต้
ตามแนวทาง ศก.พอเพยีง แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2562
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทนุและการทอ่งเที่ยว
5.1 แผนงานการวางแผนพฒันาและบริหารทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2561

5.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนใหม้ีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทนุและการทอ่งเที่ยว



โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการ อบต.พบและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 15,000 พื้นที่ ส านักปลัด

บริการประชาชน ตามโครงการฯและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบต.
กับโครงการ คลองทอ่มใต้

2 โครงการจัดกิจกรรมวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 อบต. ส านักปลัด
ส าคัญทางราชการ พระราชพธิแีละงานรัฐพธิ ีฯลฯและงาน คลองทอ่มใต้

อื่น ๆ ที่รัฐบาลส่ังการ
3 โครงการจัดท าเวที เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000 พื้นที่ ส านักปลัด

ประชาคม ตามโครงการจัดท าเวทแีละอื่น ๆ ที่ อบต.
เกี่ยวข้องกับโครงการ คลองทอ่มใต้

4 อุดหนุนองค์กรปกครอง เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่ 15,000 หอ้งทอ้งถิ่น ส านักปลัด
ส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลทรายขาวตามโครงการ อ าเภอคลองทอ่ม

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอ าเภอ

5 รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 15,000 อบต. ส านักปลัด
วจิัย ประเมินความพงึพอใจและอื่น ๆ คลองทอ่มใต้
ที่เกี่ยวข้อง

6 รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าทดสอบคุณภาพน้ า 10,000 อบต. กองช่าง
บาดาลเพื่อตรวจคุณสมบติัทางเคมี คลองทอ่มใต้
กายภาพ สารพษิและแบคทเีรียฯ

พ.ศ. 2561

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2562



โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารกระดาษธรรมดา 9,490 อบต. ส านักปลัด

ระบบเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง คลองทอ่มใต้

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะกลมพลาสติก 26,000 อบต. ส านักปลัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.ขาเหล็ก คลองทอ่มใต้
พบัเก็บได้ จ านวน 10 ตัว

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว 15,000 อบต. ส านักปลัด
ขาชุบโครเมี่ยม กวา้ง 60 ซม. ยาว คลองทอ่มใต้
120 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 10 ตัว

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิภายนอก 350,000 อบต. ส านักปลัด
อาคาร ชนิดเครือข่าย มุมมองคงที่ คลองทอ่มใต้
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภณัฑ์
จ านวน 1 เคร่ือง

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบบพนักพงิ 6,000 ส านักงาน กองคลัง
ปรับสูง-ต่ าได้ หมุนได้รอบตัว อบต.
จ านวน 2 ตัว

คลองทอ่มใต้
12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะไม้จ านวน 1 ชุด 6,500 อบต. กองคลัง

คลองทอ่มใต้

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเหล็ก จ านวน 2 ตัว 11,200 อบต. กองคลัง
คลองทอ่มใต้

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือตู้น้ าร้อน/น้ าเย็น พลาสติก แบบ 5,600 อบต. กองคลัง
งานครัว ต้ังพื้นใช้ขวดคว่ า 2 หว้ก๊อก จ านวน คลองทอ่มใต้

1 ชุด

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า 75,000 อบต. กองช่าง
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 3 ตัว คลองทอ่มใต้

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 6,800 อบต. กองช่าง
แบบมีพนักพงิ เบาะหนัง ขาเลส คลองทอ่มใต้
มีเทา้แขน จ านวน 2 ตัว

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 10 ช่อง 7,800 อบต. กองช่าง
จ านวน 1 ตู้ คลองทอ่มใต้

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 10,400 อบต. กองช่าง
แบบทบึ จ านวน 2 ตู้ คลองทอ่มใต้
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6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น



โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน 11,200 อบต. กองคลัง
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟตุจ านวน 2 ตัว คลองทอ่มใต้

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ คุณลักษณะ 15,800 อบต. กองคลัง
ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ คลองทอ่มใต้
จ านวน 2 เคร่ือง

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซ่ือครุภณัฑ์รถบรรทกุ (ดีเชล) 900,000 อบต. กองช่าง
และขนส่ง ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ คลองทอ่มใต้

จ านวน 1 คัน(ตามแบบมาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 1 20,000 อบต. กองช่าง
เคร่ือง ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ คลองทอ่มใต้

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 9,000 อบต. กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาตามมาตรฐาน คลองทอ่มใต้
ครุภณัฑ์

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ือพมิพ ์เอ 3 จ านวน 30,000 อบต. กองช่าง
2 เคร่ือง คลองทอ่มใต้

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ คุณลักษณะ 15,800 อบต. กองคลัง
ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ คลองทอ่มใต้
จ านวน 2 เคร่ือง

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 8 ตัว ราคา 16,000 อบต. กองการศึกษาฯ
ตามทอ้งตลาด คลองทอ่มใต้

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 22,000 อบต. กองการศึกษาฯ
จ านวน 4 ตู้ ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ คลองทอ่มใต้

28 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 144,200 อบต. กองการศึกษาฯ
บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 48000 คลองทอ่มใต้
บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ป ี2561

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือชุดโต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ 19,000 อบต. กองการศึกษาฯ
ม้านั่งยาว จ านวน 4 ชุด ราคาตาม คลองทอ่มใต้
ทอ้งตลาด

30 จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือผ้าม่านส าหรับ ศพด.อบต. 50,000 ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ
คลองทอ่มใต้หลังใหม่ คลองทอ่มใต้

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานจ านวน 4 ชุด 41,000 อบต. กองการศึกษาฯ
ราคาตามทอ้งตลาด คลองทอ่มใต้

32 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง 5,000 ศพด. กองการศึกษาฯ
เผยแพร่ บา้นแชงเปดิ

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อีดี (LED) 17,700 ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ
เผยแพร่ จ านวน 1 เคร่ือง คลองทอ่มใต้

ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ป ี61

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แผนงานส่งเสริมประชาธปิไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทอ้งถิ่น
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