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องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 



ค าน า 
 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมด  ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน  โครงการในการด าเนินการในปีงบประมาณนี้   
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือสะดวกในการประสานงาน/โครงการกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
 “แผนการด าเนินงาน” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่
เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี กล่าวคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
เป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 

2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการพัฒนาจริงๆ 
4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   ก าหนดให้แผนด าเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงาน 
แผนงาน / โครงการที่เกิดข้ึนจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน 
2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
3) เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การด าเนินแผนพัฒนาสามปีมาใช้ด าเนินการ 
4) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง 
5) เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
6) เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ 
ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน ท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1) ได้รับทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2) สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
4) เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
7) แสดงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8) ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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ส่วนที ่2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
ประกอบด้วย 
 
1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 
2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01 

บัญชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่นกจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง  อ าเภอนาโยง  จังหวดัตรงั 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 

  
430,000 

  
กองช่าง 

รวม 1 2.94 430,000 3.10  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.3 แผนงานการศึกษา 
   1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   1.5 แผนงานสาธารณสุข 
   1.6 แผนงานงบกลาง 

 
 
1 
7 
4 
2 
3 
5 

 
 
 

 
 

30,000 
355,000 

3,328,950 
230,000 
568,384 

8,084,294 

  
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัด/กองสวัสดิการฯ 
รวม 22 64.71 12,596,628 90.81  

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
4 
1 

 
 
 

 
 

450,000 
10,000 

  
 

ส านักงานปลัด/กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

รวม 5 14.71 460,000 3.32  
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แบบ ผด.01 

บัญชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่นกจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง  อ าเภอนาโยง  จังหวดัตรงั 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
1 
1 

  
 

225,000 
50,000 

  
 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 5.88 275,000 1.98  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
4 

 
 

 
 

110,000 

  
 

ส านักงานปลัด 
รวม 4 11.76 110,000 0.79  

รวมทัง้สิน้ 34 100 13,871,628 100  
จ านวนบัญชคีรุภัณฑ์จ าแนกตามแผนงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานการศึกษา 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 
1.4 แผนงานเคหะชุมชน 
 

 
4 
1 
2 
3 

  
67,100 
4,300 
5,500 
21,400 

  
ส านักงานปลัด/กองคลัง 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองช่าง 

รวม 10 - 110,000 -  
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ช่อง 

ด าเนินการจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อง  
จ านวน 7 รายการ ดังน้ี 
1.งานเจาะ/รื้อผนังห้อง 
2.งานซ่อมฝ้าเพดาน 
3.งานซ่อมเปลี่ยนชุด
โคมไฟ 
4.งานปรับปรุงสีอาคาร 
5.ทาสีเชิงชาย 
6.งานเปล่ียนไม้ฉลุ 
7.งานเปล่ียนเสาไม้กลึง
ขึ้นรูป 

430,000 ส านักงาน
อบต.ช่อง 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษา  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของ อบต. 
ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
-จัดกิจกรรมการแปร 
รูปขยะมูลฝอย 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 

30,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษา  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 พัฒนาผู้น าเด็กและ
เยาวชนต าบลช่อง 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาผู้น า
เด็กและเยาวชนต าบล
ช่อง 
 

30,000 อบต.ช่อง กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

            

4 ร้อนนี้เพื่อลูกรัก จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามโครงการ/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ ฝึก
ทักษะประสบการณ์
ชีวิต ทั้งในและนอก
สถานที่ 
 

150,000  อบต.ช่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษา  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

50,000   อบต.ช่อง กองสวัสดิการ 
สังคม 

            

6 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ และ
กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการ ประจ าปี 
2562  

30,000   อบต.ช่อง กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ และ
พัฒนาทักษะการ
ฝึกอาชีพ โครงการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
ประจ าปี 2562 
 

30,000 อบต.ช่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

8 โครงการส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มสตรี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรีต าบลช่อง 
 

50,000    อบต.ช่อง กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการรู้ทันเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่
เด็ก และเยาวชน
ต าบลช่อง ประจ าปี 
2562 
 
 
 
 

15,000 อบต.ช่อง กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ช่อง  

จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ภายในและ
ภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
รายเดือน 
  

60,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ช่อง 

 ส านักงาน
ปลัด 

            

11 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
 
 

สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจัดการเรียน 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ช่อง  
 

710,850 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อาหารเสริม (นม)  จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน
บ้านช่อง โรงเรียน
บ้านห้วยลึก  โรงเรียน
วัดช่องเปี่ยมราษฏร์ 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ช่อง 

958,100 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

13 อุดหนุนโครงการ 
อาหารกลางวันของ
โรงเรียน 
 
 

อุดหนุนค่าอาหารตาม
โครงการกลางวัน 
ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ห้วยลึก โรงเรียนวัด
ช่องเปี่ยมราษฎร์ และ
โรงเรียนบ้านช่อง  
 

1,600,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 
 
 
 

 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเขาช่องคัพ 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
เขาช่องคัพ ประจ าปี
2562  
 

200,000 
 
 
 

 

อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

15 โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ  

จัดส่งนักกีฬาของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่างๆ  เช่นระดับ 
อปท. ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด  
เป็นต้น 
 

30,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 
 
 

บริหารจัดการระบบ
บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลช่อง 

จ้างเหมาแรงงาน
ให้บริการด้านแพทย์
ฉุกเฉินต าบลช่อง 
และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

380,000 หมู่ที่ 1-7  
ต าบลช่อง  

ส านักงาน
ปลัด 

            

17 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

-จ้างส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
- จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบ้า  
 

48,384 หมู่ที่ 1-7 
ต าบลช่อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 
 
 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนเงินให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-หมู่
ท่ี 7 เพื่อด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท 
 
 
 
 
 

140,000 หมู่ท่ี 1- 7  
ต าบลช่อง  

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  

แผนงานงบกลาง 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

จ่ายเงินค่าเบ้ียยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.ช่อง จ านวน 
762 คน  

5,910,200  อบต.ช่อง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

20 จ่ายเบ้ียยังชีพคน
พิการ 

จ่ายเงินค่าเบ้ียยังชีพ
ให้คนพิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อง คนละ 
800 บาทต่อเดือน 

1,728,000  อบต.ช่อง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

21 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
10 คนๆ ละ 500 
บาท ต่อเดือน 

60,000 อบต.ช่อง กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษา  
แผนงานงบกลาง 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ  

ให้การช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อน กรณีเกิด
สาธารณภัยฉุกเฉิน
ต่างๆ แก่
ผู้ประสบภัยในพื้นท่ี  
 

300,000  อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

23 จ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลช่อง 

สมทบงบประมาณ
ให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลช่องในอัตรา
ร้อยละ 40  
 
 

86,094 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “กิจกรรม
เสริมสร้างความ
สามัคคี ส่งเสริมการ
มีวินัย โดยคุณธรรม
น าทาง” 

-จัดโครงการ/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ แก่
เจ้าหน้าที่ อบต.สมาชิก
สภา อบต.   
-ทดสอบความรู้ก่อน
และหลังการอบรม 

30,000 
 
 
 
 
 

อบต.ช่อง 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

            

25 จ้างส ารวจความพึง
พอใจในการ
บริหารงานของ 
อบต.ช่อง 

จัดจ้างส ารวจความพึง
พอใจในการบริหารงาน
ของ อบต.ช่อง 

20,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

26 จัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 

จ่ายเป็นค่าจัดจ้างท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ
หน่วยงาน 

100,000 อบต.ช่อง กองคลัง             
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 จัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น  

-ด าเนินการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา 
อบต. และผู้บริหาร 
อบต.   
-การประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารการ
เลือกต้ัง  
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 1-7
อบต.ช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและ
กิจกรรมการจัด
ประชุมประชาคม
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผน
ชุมชนและกิจกรรม
การจัดประชุม
ประชาคมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 หมู่ที่ 1-7
ต าบลช่อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
        แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 จ้างเหมาในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลภายใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อง  

จ้างเหมาบริการ
แรงงานในการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อง 
 
 
 
 
 
 
 

225,000 ภายในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลช่อง 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 
 
 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

-จัดโครงการต่างๆ 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
-ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนและอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมา
ร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ  
 
 

30,000 หมู่ที่ 1-7  
ต าบลช่อง  

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2562 
 

45,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

32 โครงการท าบุญตัก
บาตรปีใหม่ 
 
 

จัดงานท าบุญตัก
บาตรเนื่องใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ประจ าปี 2562 
 

5,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

33 โครงการวันสารท
เดือนสิบ 

จัดงานประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ ประจ าปี 
2562 
 

15,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศาสนา 
ศิลปวัฒธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02/1 
บัญชจี านวนครภุัณฑ/์งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 

 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
ครุภัณฑ ์

รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโป
รเจกเตอร์ ระดับ XGL 
ขนาด2,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 
เครื่อง 
 

27,700 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 
 

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จ านวน 2 
เครื่อง แบบสะพาย 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า 
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน จ านวน  1 
เครื่อง 

31,000 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02/1 
บัญชจี านวนครภุัณฑ/์งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 

         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
ครุภัณฑ ์

รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อจอภาพแบบ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

5,600 อบต.ช่อง ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซื้อจอภาพแบบ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

2,800 อบต.ช่อง กองคลัง             

 

แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
 

ครุภัณฑ ์
รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 ศพด. 
อบต.ช่อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02/1 
บัญชจี านวนครภุัณฑ/์งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
         แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ท่ี 

 
ครุภัณฑ ์

รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

1. จัดซื้อเครื่องตรวจ
น้ าตาล  จ านวน 1 
เครื่อง 
2. จัดซื้อเครื่องวัด
ความดันชนิดพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

2,500 

อบต.ช่อง 
 
 
อบต.ช่อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02/1 
บัญชจี านวนครภุัณฑ/์งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง อ าเภอนาโยง จังหวดัตรงั 

 
         แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
ครุภัณฑ ์

รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

1. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
จ านวน 1 ตัว 
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ขนาด 15 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 ตู้ 
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน 4 ใบ  
 
 
 
 
 
 

1,900 
 

1,500 
 
 

18,000 

อบต.ช่อง 
 
 
 

กองช่าง             
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