
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
................................................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒6 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ วันที่  11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

 (นายนิเวศร์  ปานดวง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1 : เคหะและชุมชน 

ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก กม.8 หมู่ที่ 2 เช่ือม
บ้านน้ าใส หมู่ที่ 3 (ซอยข้างมสัยิด 
ไอยามู) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กม.8 หมู่ที ่2 เชื่อม
บ้านน้ าใส หมู่ที ่3 (ซอยข้าง
มัสยดิไอยามู) ขนาดยาว 
200.00 เมตร กว้าง4.00 
เมตร หนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร(รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

600,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

2. โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายภูเขาร้อย  
หมู่ที่ 3 

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายภูเขาร้อย หมู่ที่ 3 
ขนาดยาว 200.00 เมตร 
กว้าง4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 
 
 
 
 

600,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กทางขึ้นฝาย หมู่ที่ 4 
บ้านทรงคีร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นฝาย หมู่ที่ 4 บ้าน
ทรงคีรี ขนาดยาว 100.00
เมตรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

292,000 
 

หมู่ที่ 4 กองช่าง             

4. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ถนน ประปา ไฟฟูา ฯลฯ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท 
ถนน ประปา ไฟฟูา ฯลฯ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

400,000 
 

ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

5. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และตดิตั้งในเขต อบต.เกียร ์

ขยายเขตไฟฟูาในเขตหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1-5 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

6. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าใน
เขตต าบลเกียร ์

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าในเขต 
อบต.เกียร ์

200,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

  รวม   6   โครงการ 2,192,000               
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ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพต่างๆของต าบลเกียร ์
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ อาทิ
เช่น การอบรม การศึกษาดูงานฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพต่างๆ ของต าบลเกียร ์
ไม่ว่าจะเป็น อบรมตัดเย็บเสื้อผ้า 
อบรมด้านการท าผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ การจักสานจากย่านลิเภา การ
ท าไม้กวาดดอกหญ้าการท าน้ ายา
เอนกประสงค์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการจดักิจกรรม ฯลฯ 

  50,000    
 

ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรตี าบลเกียร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับสตรี
ภายในเขตต าบลเกียร ์เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสด ุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการครอบครัวอบอุ่น 
สังคมน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดัโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น สังคมน่าอยู่ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
 

50,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด เช่น กิจกรรมส าหรับบ าบดั
ฟื้นฟุผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ  ส่งเสรมิ
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บัดฯลฯ 

32,500 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

5. โครงการผู้น าวัยเยาว ์
(Young Leader) 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
โครงการผู้น าวัยเยาว์ (Young 
Leader) เช่น ค่าปูายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็
ในการจัดกิจกรรมฯลฯ 

150,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6. โครงการค่ายเยาวชนวัยใส
หัวใจเดียวกัน 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโดยแยกเป็น
กิจกรรมของแตล่ะค่าย อาทิ ค่าย
กีฬา ค่ายศิลปะ ค่ายเยาวชน เป็น
ต้น เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 
ภายในต าบล 
 “เยาวชนท าดีมีอาชีพ” 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการเยาวชนท าดีมีอาชีพ เช่น 
ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8. โครงการจดักิจกรรมให้
ความรู้การปูองกันยาเสพติด  

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอ 
สุคิรินในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค ์

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   8   โครงการ 472,500               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 2 : สังคมสงเคราะห ์
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับ
คนพิการและใหค้วามรู้กับ
ผู้ดูแลคนพิการภายในต าบล
เกียร ์

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับ
คนพิการ และให้ความรู้กับผู้ดูแลคน
พิการภายในเขตต าบลเกียร์ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น 
ปูายโครงการ วัสดุอุปกรณต์่าง และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั 
 
 

            

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพของ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุและผู้
พิการในต าบลเกียร ์เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสด ุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ  

30,000 เด็กพิการ 
ผู้สูงอายุ 

และคนพิการ
ในต าบล

เกียร ์

ส านักปลดั             

3. โครงการจดักิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ  ประจ าปี 2561 เช่น 
ปูายโครงการ วัสดุอุปกรณต์่าง และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ 

50,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   3   โครงการ 110,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 3 : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการกีฬาชุมชนสมัพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด

โครงการกีฬาชุมชนสมัพันธ์ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

200,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น วัสดุ อุปกรณ ์
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรมต่างๆฯลฯ 

80,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล หมู่ที่ 5 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนาม
กีฬา หมู่ที่ 5 เช่น ปรับเกลี่ย ตกแต่ง
สนาม พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ ฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด) 

300,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาสากล และ
กีฬาพ้ืนบ้านระดับอ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาคและประเทศ 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
ระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมภิาคและ
ประเทศ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการฟุตซอลเกยีร์คัพ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการฟุตซอลเกยีร์คัพ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

  รวม   5   โครงการ 710,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 4 : สาธารณสขุ 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการเคาะประตดููแล 

ด้วยใจแก่ผูสู้งวัย ผู้พิการ
และผูปุ้วยติดเตียง 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผูสู้งอาย ุคน
พิการ และผู้ปุวยตดิเตยีงในพ้ืนท่ี ได้
อย่างทั่วถึง  เช่น ปูายโครงการ ค่า
วัสด ุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  

5,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการเฝูาระวังปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและแมว 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล ่ในการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ผู้สูงอาย ุหรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมเช่น กระเบื้อง ท่อ ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร์
  

ส านักปลดั             

4. โครงการก่อสร้างลาน
สุขภาพ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 3 ขนาด 
กว้าง 26.00 เมตร ยาว 8.60 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 223.60 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 
 

160,000 หมู่ที่ 3 ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการก่อสร้างลาน

สุขภาพ หมู่ที่ 4 
ก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 4 ขนาด 
กว้าง 26.00 เมตร ยาว 8.60 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 223.60 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

160,000 หมู่ที่ 4 ส านักปลดั             

  รวม   5   โครงการ 375,000               
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 5 : งบกลาง 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.
เกียร ์

จ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี ใน
อัตราร้อยละ 50 ของยอดเงินท่ี
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

80,865  ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการสงเคราะหผ์ู้ปุวย
เอดส ์

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์ภายในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แกผู่้สูงอาย ุ

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ 
 
 
 

2,600,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการสนับสนุนการ

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

1,200,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   4  โครงการ 3,910,865               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการศึกษา 
แผนงานที่ 1 : การศึกษา 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่
เด็กก่อนวัยเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เกียร ์

627,200 
 

ศพด.
สังกัด.

อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวันของโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร์) 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

1,376,000 รร.ในเขต 
อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการอาหารเสรมิ(นม) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กสังกัด อบต.เกียร์และนักเรียน
โรงเรียนในเขตต าบลเกียร ์

245,274 ศพด.
สังกัด.

อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4. โครงการอาหารเสรมิ(นม) ของ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร ์

อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกยีร์และ
นักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลเกียร์ 

659,448 รร.ในเขต 
อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 เช่น 
ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรมฯลฯ 
 
 

150,000    ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจ้างเหมาแมค่รัวส าหรับ

ประกอบอาหารให้แก่นักเรียน
ศพด.สังกัด อบต.เกียร ์

จ้างเหมาแม่ครัวส าหรับประกอบ
อาหารให้แก่นักเรยีนศพด.สังกัด 
อบต.เกียร ์

288,000 
 

ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

7. โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงของ
นักเรียน ศพด.สังกัด อบต.เกยีร ์
 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกยีร์ เช่น 
ปูายโครงการ วัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดักิจกรรม 
ฯลฯ 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8. โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาลเด็กเล็กแก่
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน และ
อาศัยอยู่ห่างไกลสถานศึกษา 

ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คันละ 600 
บาท/วัน  จ านวน 2 คัน เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
นักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อย
โอกาส และอาศัยอยู่ห่างไกล
สถานศึกษา 

280,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9. โครงการซ่อมแซมวสัด ุอุปกรณ์
และครภุณัฑ์ของ ศพด.สังกัด 
อบต.เกียร ์

เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ต่างๆเช่น ครุภณัฑ์
ส านักงาน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุฯลฯ 

80,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไอยาม ู

ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไอยามู เช่น ฝูา เพดาน 
ระบบระบายน้ า ฯลฯ (รายละเอียด
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 
 
 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11. โครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
เช่น ปูายโครงการ วสัดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ 

50,000 
 

ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

12. โครงการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์
กีฬา 
 

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ 
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิการกีฬาในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร์ เช่น 
อุปกรณ์กีฬาตา่งๆ ฯลฯ 

60,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

13. โครงการจดับรรยากาศห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดโครง
จัดบรรยากาศห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

50,000 ศพด.สังกัด 
อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  รวม   13   โครงการ 4,065,923               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
ต าบล ในการด าเนินการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ หรือการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นอ่ืนๆ  ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบต.เกียรส์ัญจรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ เช่น ปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมต่าง
ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลเกยีร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
สนับสนุนความเข้มแข็งของศูนย์
เยาวชน อบต.เกียร ์เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสด ุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ  

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

  รวม   3   โครงการ 150,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 2 : บริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2559 2560 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจดัการหรือสนับสนุนการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล หรือกรณีแทนต าแหน่ง
ว่าง และกรณคีณะกรรมการสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่) อีกท้ังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ และ
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหน้าท่ีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง 

250,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 250,000               
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 3 : การรกัษาความสงบภายใน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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 หรือทบทวนการ

ปูองกันภัยของ อปพร อบต.เกียร์
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดฝึก อบรมหรือ ทบทวนและ
ปฏิบัติ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

40,000   ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
ครุภณัฑ์ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆของต าบลเกียร ์

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ครุภณัฑ์ใน
การปูองกันและบรรเทาความ
เร่งด่วนเช่น เรืองไฟเบอร์ หัวจ่าย
น้ า ชดเรืองแสงฯลฯ 
 

80,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการ

ปูองกันและระงับอัคคภีัยต่างๆ 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
การปูองกันภัยและระงับอัคคภีัย
ต่างๆ เช่น ปูายโครงการ วัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ  

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   3   โครงการ 150,000               
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ผด.02 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
ต าบล ในการด าเนินการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ หรือการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นอ่ืนๆ  ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบต.เกียรส์ัญจรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ เช่น ปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมต่าง
ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3. โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลเกยีร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
สนับสนุนความเข้มแข็งของศูนย์
เยาวชน อบต.เกียร ์เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสด ุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ  

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

  รวม   3   โครงการ 150,000               



23 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 2 : บริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2559 2560 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจดัการหรือสนับสนุนการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล หรือกรณีแทนต าแหน่ง
ว่าง และกรณคีณะกรรมการสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่) อีกท้ังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ และ
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหน้าท่ีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง 

250,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 250,000               
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานที่ 3 : การรกัษาความสงบภายใน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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 หรือทบทวนการ

ปูองกันภัยของ อปพร อบต.เกียร์
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดฝึก อบรมหรือ ทบทวนและ
ปฏิบัติ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

40,000   ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
ครุภณัฑ์ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆของต าบลเกียร ์

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ครุภณัฑ์ใน
การปูองกันและบรรเทาความ
เร่งด่วนเช่น เรืองไฟเบอร์ หัวจ่าย

80,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น้ า ชดเรืองแสงฯลฯ 
 

3. โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัยต่างๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
การปูองกันภัยและระงับอัคคภีัย
ต่างๆ เช่น ปูายโครงการ วัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ  

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   3   โครงการ 150,000               
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว 
แผนงานที่ 1 : การเกษตร 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
ปูาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ฯลฯ 

 100,000    ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 100,000               
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 1 : การเกษตร 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม "คืนต้นไม้ให้กับต้น
น้ าเพื่อสายธารหล่อเลี้ยงชีวี" 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "คืน
ต้นไม้ให้กับต้นน้ าเพื่อสายธารหล่อเลี้ยง
ชีว"ี เช่น วัสด ุอุปกรณ์ ปูาย ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เขต
ต าบลเกยีร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ในเขตต าบลเกียร์ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ปูาย ฯลฯ 

25,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   2   โครงการ 45,000               
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 2 : เคหะและชมุชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการชุมชนปลอดขยะสร้าง

สภาวะทีด่ีแก่สิ่งแวดล้อม 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการชุมชน
ปลอดขยะสร้างสภาวะทีด่ีแก่
สิ่งแวดล้อม เช่น วัสด ุอุปกรณ ์ปูาย ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 30,000               
 

 
 
 



27 
 

ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ต าบลเกยีร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการอนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ปูายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์เช่น ปูาย
โครงการ วัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม  

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการประเพณีอาซูรอ
สัมพันธ์ เช่น ปูายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

80,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ

ศาสนกิจเดือนรอมฎอน 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติศาสนกิจเดือน
รอมฎอน เช่น ปูายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

50,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการเทศกาลว่าวไทยสดุแดน
ใต ้

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการว่าวไทยสุดแดน
ใต ้ครั้งท่ี 3 เช่น ปูาย
โครงการ วัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม 

200,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6. โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนไอยาม ู

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไอ
ยาม ูเช่น วัสด ุอุปกรณ ์และ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ 

80,000 
 

หมู่ที ่2 กอง 
การศึกษาฯ 

            

7. โครงการอบรมศาสนธรรมตาม
คัมภีร์อลักุรอาน 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการอบรมศาสน
ธรรมตามหลักค าภรี์อัล 
กุรอาน เช่น ปูาย
โครงการ วัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการลานวัฒนธรรม ประเพณ ี

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการลานวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เช่น ปูายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

80,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9. โครงการจดังานของดีเมืองนรา
และประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นัง่ 

เพื่อสนับสนุนให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสุคริินในการ
จัดงานของดีเมืองนราและ
ประเพณีของดีเมืองนราและ
ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่
นั่ง 

40,000 จังหวัด
นราธิวาส 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10. โครงการอุดหนุนส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสในการจัดท าเรือบุพชาติ
ในงานแข่งขันเรือกอและเรือยาว
และเรือยอกองฯ 

เพื่อสนับสนุนให้กับ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสในการจัดท าเรือ
บุพชาติในงานแข่งขันเรือกอ
และเรือยาวและเรือยอกองฯ 

2,500 จังหวัด
นราธิวาส 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดดารลุฮูดา หมู่ที่ 2 

อุดหนุนให้มัสยดิดา 
รุลฮูดา หมู่ที่ 2 

20,000 มัสยดิดา 
รุลฮูดา  
หมู่ที่ 2 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิด ไอยามู หมู่ที่ 2 
 
 
 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
ไอยามู หมู่ที่ 2 

20,000 มัสยดิ 
ไอยามู  
หมู่ที่ 2 

กอง
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ

ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดอสัสอฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัสสอฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

20,000 มัสยดิ 
อัสสอ
ฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดรอวียะหห์มู่ที่ 3 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
รอวียะห์ หมู่ที่ 3 

20,000 มัสยดิ 
รอวียะห ์
หมู่ที่ 3 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดอลัฮดีายาตุลอสิลามมี
ยะห์ หมู่ที่ 4 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัลฮีดายาตลุอิสลามมียะห์ 
หมู่ที่ 4 

20,000 มัสยดิ 
อัลฮีดายา

ตุลอิสลามมี
ยะห์  

หมู่ที่ 4 

กอง
การศึกษาฯ 

            

16. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดอลัคอยรียะห์  
หมู่ที่ 5 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัลคอยรียะห์ หมู่ที่ 5 

20,000 มัสยดิ 
อัลคอยรี

ยะห์  
หมู่ที่ 5 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  รวม   16   โครงการ 812,500               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 1 : บริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก ่

บุคลากรของ อบต.เกียร์ ตามแนว 
ทางการบริหารจัดการที่ดีและด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แกผู่บ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.เกียร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าสมนาคณุ วิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าตกแต่งสถานทีฯ่ลฯ 
ในการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.กียรไ์ด้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร์ และ
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่เข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 

120,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้กระเช้า
ดอกไม ้และพวงมาลา
หรือค่าใช้จ่ายในการจดั
งานหรือร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ ตลอดจนวัน
ส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หรือมีหนังสือสั่งการเช่น
วันปิยมหาราช วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันท้องถิ่น
ไทย วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนน ีวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯลฯ 
 
 
 
 

70,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.

เกียร ์
 
 
 
 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อ
เติมอาคารส านักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร ์พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 99 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

600,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

4. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเตมิ อาคาร
ส านักงานและอาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.เกียร ์

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ในการ
จัดสร้างหรือซ่อมแซม
อาคารส านักงานบริเวณ
ส านักงานและอาคาร
อื่นๆ เช่น กระเบื้อง ท่อ 
ฯลฯ 

250,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

4 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ ของ 
อบต.เกียร ์

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ต่างๆเช่น 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครภุัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยฯุลฯ 
 
 

120,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในการให้บริการ 
ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกท่ีเป็น
กลางด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจ  

13,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

6. โครงการจ้างบุคลากรประจ าศูนยข์้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่นอ าเภอสคุิริน 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
ประกอบด้วย จ้างเหมา
คนงานท่ัวไป จ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจดั
จ้าง ฯลฯ 

32,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

7. โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมา
บริการ ประกอบด้วย จ้า
งเหมาคนงานท่ัวไป จ้าง
เหมาบริการเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

273,000 
 

ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

8. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ท้องถิ่นด้วยระบบแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน เพื่อน าไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได ้

40,000 ต าบลเกยีร ์ กองคลัง             

9. โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ อบต.เกียร์ พัฒนาเว็ปไซต ์ 
อบต.เกียร ์
 
 
 

10,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการก่อสร้างปูายประชาสมัพนัธ์ ก่อสร้างปูาย

ประชาสมัพันธ์ เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จ านวน 2 ปูาย ข
นาด 1.20 เมตร ยาว 2
.40 เมตร(รายละเอยีด
ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

11. โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ตา่งๆ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น บอร์ด ปฏิทิน 
วารสาร ปูายไวนลิ  สิ่ง
ตีพิมพ์ จดหมายข่าว  
ฯลฯ 

80,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   11   โครงการ 1,628,000               
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 2 : การศึกษา 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ 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. โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการในการ

ด าเนินงานของอบต.และ
อื่นๆ 

576,000 ต าบลเกยีร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

  รวม   1   โครงการ 576,000               
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แบบ ผด.02/1  
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
1.ประเภทครภุัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2560 2561 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 
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. คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
หมายเหตุ: จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 
 

21,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

รวม 1  โครงการ  21,000               
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02/1 
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1.2 แผนงาน การศึกษา 
ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2560 2561 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 
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. คอมพิวเตอร์โนต๊บุ้ค ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
หมายเหตุ: จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 
 

16,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
หมายเหตุ: จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 
 

4,300 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2  โครงการ  20,300               
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2.ประเภทครภุัณฑ์  กีฬา 
2.1 แผนงาน สาธารณสขุ 

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2560 2561 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 
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. เครื่องออกก าลังกาย จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ภายในหมู่บ้าน  จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 180,000 บาท 
 หมายเหตุ : เนื่องจากราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณไม่ได้
ก าหนดไว้จึงจดัซื้อในราคา
ท้องตลาดอย่างประหยัดและมี
คุณภาพ 
 

360,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

รวม 1  โครงการ  360,000               
 
 
 

 
 


