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ค ำน ำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการมีความชัดเจนในการด าเนินงาน และมีการประสานงาน บูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน มีการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
         

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  

 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 1 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 2 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  3 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 5 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 32 
 
ภำคผนวก 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ลงวันที่       ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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สวนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ 

แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการ
ด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าป งบประมาณนั้นๆ และยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ป งบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน นอกจากนั้นยังลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตอ้งปิดประกาศไว
อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
1.4 ประโยชนของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.4.1 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2563  
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1.4.2 การด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึน  

1.4.3 ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  

1.4.4 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการด าเนินงานมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้บริหำร 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 

รวมรวมโครงกำร/กิจกรรม คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0  
    1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0  
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 0 0 0 0  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว      
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 10.00 50,000 2.34 ส านักงานปลัด 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0  

รวม 2 7.69 50,000 0.21  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและศิลปวัฒนธรรม      
    3.1 แผนงานการศึกษา 18 35.29 6,221,600 47.83 กองการศึกษาฯ 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0  
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 11.11 20,000 2.15 กองการศึกษาฯ 

รวม 19 2.39 6,241,600 35.96  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 16.67 30,000 7.14 ส านักงานปลัด 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0  
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 2 10.00 30,000 2.82  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม      
    5.1 แผนงานงบกลาง 5 100.00 10,864,263 97.00 ส านักงานปลัด 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 45.45 150,000 21.55 ส านักงานปลัด 
    5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 42.86 455,000 11.99 กองการศึกษา 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 31 63.27 260,000 32.31 ส านักงานปลัด 
    5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 66.67 90,000 39.13 ส านักงานปลัด 

รวม                        46 61.33 11,819,263 70.66  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร      
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 6.67 20,000 0.67 ส านักงานปลัด 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 25.00 30,000 1.02 ส านักงานปลัด 
    6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 31.25 1,040,000 38.10 ส านักงานปลัด 

รวม               7 20.00 1,090,000 12.59  
รวมทั้งสิ้น 76 22.03 19,230,863 12.21  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอยีดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
แบบโฮมสเตย์
ต าบลบ่อหิน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการฝึก
อาชีพระยะ
สั้นแก่
ประชาชน
ต าบลบ่อหิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึก
อาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในต าบลบ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

30,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  50,000               
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง ประจ าปี 
2562 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 เช่น ค่า
รับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าสถานที่จัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ 
เวที ฯลฯ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
เงินหรือของรางวัล ค่ามหรสพ การแสดง ค่าโฆษณา 
ค่าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

70,000 1. ท่าเทียบ
เรือหาด
คลองสน หมู่
ที่ 2  

กองการศึกษาฯ             

2. สนับสนุนการ
สอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดู
อีนบ้านดุหุน 
ประจ าปี 2563 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านดุหุน เพ่ือไป
ด าเนินงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดู
อีน ประจ าปี 2563 

60,000 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อหิน 

กองการศึกษาฯ             

3. สนับสนุนการ
สอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดู
อีนบ้านปาก
คลอง ประจ าปี 
2563 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านโต๊ะบัน เพ่ือไปด าเนินงาน
ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 
ประจ าปี 2563 

25,000 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อหิน 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
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. 

4. สนับสนุนการ
สอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดู
อีนบ้านโต๊ะบัน 
ประจ าปี 2563 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้าน
ปากคลอง เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการ
สอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 
2563 

24,000 1. หมู่ที่ 9 ต าบลบ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             

5. โครงการจัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก เพ่ือน าไป
ด าเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายาล้าง
ห้องน้ า ก้อนดับกลิ่น ฯลฯ 

15,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

6. โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าสถานที่ อาหาร อาหารว่าง 
ฯลฯ 

5,000 1. ห้องประชุมหาด
หัวหิน หมู่ที่ 6 ต าบล
บ่อหนิ 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

7. โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะด้าน
วิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ เช่น 
ค่าเงินหรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ อาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คา่ตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและตกแต่งจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

20,000 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 

กองการศึกษาฯ             

8. โครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุ
หุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (170 x 
1,700) 

289,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

9. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม เช่น ผลไม้ ขนมหวาน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส
ต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก 
(170 คน x 20 บาท x 245 วัน) 

833,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

10. โครงการ
สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ต้ังจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุ
หุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 x 200) 

24,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11. โครงการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน,   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุ
หุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 x 200) 

24,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

12. โครงการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน
, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 x 300) 

36,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

13. โครงการผลิตสื่อ
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา                                   

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

20,000 1. ศพด.บ้านไสต้นวา กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

14. โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส
ต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก 
(120 x 430) 

51,600 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

15. โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ออก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน 
(170 คน x 7.50 บาท x 260 วัน) 

331,500 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

16. โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียน
ในพ้ืนที่ต าบล
บ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด 
โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา 
โรงเรียนบ้านไร่ออก โรงเรียนบ้านหัวหิน 
(730 คน x 7.50 บาท x 260 วัน) 

1,423,500 1. ร.ร.บ้านพรุจูด 
2. ร.ร.บ้านหัวหิน 
3. ร.ร.บ้านดุหุน 
4. ร.ร.บ้านไสต้นวา  
5. ร.ร.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

17. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2563 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด 
โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้น
วา โรงเรียนบ้านไร่ออก และโรงเรียน
บ้านหัวหิน โรงเรียนละ 10,000 บาท 
เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 

50,000 1. โรงเรียนบ้านพรุจูด 
2. โรงเรียนบ้านหัวหิน 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

18. โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่จ านวน 5 โรงเรียนได้แก่ 
โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน 
โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่
ออก และโรงเรียนบ้านหัวหิน (730 
คน x 20 บาท X 200 วัน) 

2,920,000 1. โรงเรียนบ้านพรุจูด 
2. โรงเรียนบ้านหัวหิน 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

รวม 18  6,221,600               
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2.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการ
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ออก เพ่ือจัดท าโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

20,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

รวม 1  20,000               
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

10,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการเฉลิม
พระเกียรติและ
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ โครงการรักษ์น้ ารักป่า รักษาแผ่นดิน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เช่น 
ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ปลา ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  30,000               
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการ
จัดการ
แข่งขัน
กีฬา
นักเรียน 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดพิธี
เปิด-ปิดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่า
จัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้าย
ชื่อหรือทีม ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานที่จัดกีฬา ค่าเช่าเครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด น้ าประปา ค่า
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

400,000 1. สนาม
หน้าอ าเภอ
สิเกา 

กองการศึกษาฯ             

2. โครงการ
จัดส่งทีม
นักกีฬา
เข้าร่วม
แข่งขัน
กีฬา 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง
จัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้จัด หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 

20,000 1. ต าบลบ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 

3. โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน                                  

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน เช่น ค่าเตรียมสนามแข่ง
ขันค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจัด
พิธีเปิด-ปิดกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และอุปกรณ์
กีฬา ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีม 
ค่าจัดท าเกียรติบัตร เป็นต้น 

35,000 1. ศาลา
อเนกประสง
ค์บ้านไสต้น
วา หมู่ที่ 4 

กองการศึกษาฯ             

รวม 3  455,000               
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4.2 แผนงำนงบกลำง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ของต าบลบ่อหิน จ านวน 16 คนๆ ละ 
500 บาท/เดือน 

96,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของต าบลบ่อหิน จ านวน 960 คน 

7,658,400 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

3. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการของต าบลบ่อหิน จ านวน 300 คนๆ ละ 
800 บาท/เดอืน 

2,880,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

4. สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ่อ
หิน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

129,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

5. ช่วยเหลือ
ประชาชนก่อน
เกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุภัย
พิบัติ 
 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ฯ พ.ศ.2543 
(ส ารองจ่าย) 

100,263 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  10,864,263               
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว เช่น จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
ฯลฯ ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

30,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ น้ ามัน
ผสมน้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ 

20,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 

20,000 
 

1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 1  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น อาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

6. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 
1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

7. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

8. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 2. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

9. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 
2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 2. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

10. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

11. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

12. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

13. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

14. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 
4  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

15. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 4 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

16. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 
5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

17. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

18. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 5   

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที ่5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

19. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 
6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

20. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

21. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 
6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

22. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

23. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

24. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

25. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

26. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

27. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

28. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

29. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

30. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี หมู  ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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4.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

31. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่ม
น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 

10,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 31  260,000               
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4.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยา
เสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

30,000 1. ศาลา
ประชาคม 
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
สตรีต าบล
บ่อหิน 
 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลบ่อหิน กลุ่มผู้น าสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 60 คน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

20,000 1. ศาลา
ประชาคม 
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
ผู้สูงอายุ
ต าบลบ่อ
หิน 
ประจ าปี 
2563 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลบ่อหินประจ าปี 2563 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

70,000 1. หอประชุม
โรงเรียนสิเกา
ประชาผดุง
วิทย์ 

ส านักงานปลัด             
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5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

4. โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลบ่อหิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/
สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 
 

1. ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

5. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ 

20,000 1. ศาลา
ประชาคม
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  150,000               
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4.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ (ค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้องกันและบรรเทา
ความเดอืนร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย 
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า 

50,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ ประจ าปี 2563 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าอ่ืนๆที่จ าเป็น
ในโครงการ ฯลฯ 

40,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  90,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง           - 28 - 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
5.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ฝึกอบรม/
ทบทวน อป
พร.และ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 
อบต.บ่อหิน 

เพ่ือจ่ายเป็น 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารประกอบ
เลี้ยงเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
  (2) เงินช่วยหรือค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
สงเคราะห์และค่าจัดท าศพ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งของทางราชการแล้วบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิตจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
โดยอนุโลม หรือทุพพลภาพจะได้รับเงินสงเคราะห์ เช่น 
เงินชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือเงินด ารงชีพรายเดือน 
ในกรณีพิการ ทุพพลภาพหรือถ้าเสียชีวิตจะได้รับเงินค่า
จัดท าศพ และเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
  (3) ค่าฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. และ
ฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการต่างๆ 

30,000 1. ห้อง
ประชุมหาด
หัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  30,000               
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5.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
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. โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลควนกุน เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 1. ทต.ควน
กุน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการ อบต.
สัญจรพบประชาชน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.บ่อหิน 
สัญจรพบประชาชน เพ่ือส่งเสริม/จัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น บริการรับช าระภาษี 
และบริการด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต. เช่น ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการจัดท า/
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

100,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองคลัง             
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5.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

4. โครงการ
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบก าหนด 

400,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่
ที่ 6 ต าบลบ่อ
หิน 
2. ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

ส านักงานปลัด             

5. โครงการ
เลือกตั้ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ วัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
ของสมนาคุณ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ 

500,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  1,040,000               
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5.3 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.
บ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่
ที่ 6 ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  20,000               
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
  (1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)  
  (2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
  (3) มีระบบแฟลชในตัว 
  (4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
  (5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้ 
  (6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

19,300 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  19,300               
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง
อเนกประสงค์ 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 10,000 ลิตร 
ถังเหลี่ยม 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม มีน้ าหนักของรวมน้ าหนัก
บรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม 
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
สามารถสูบส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที 
และท าแรงดังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/
ตารางนิ้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดตู้ถัง
และเครื่องสูบน้ าติดตั้งจากโรงงานในประเทศไทย
เป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ที่ได้รับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 (มอก.9001-
2559) พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถครบชุด 

5,500,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  5,500,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผล
แบบที่ 2 

ตั้งจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
  - มีหน่วยประมวลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2GB 

30,000 อบต.บ่อหิน ส านักงานปลัด             
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2. อุปกรณ์
อ่านบัตร
แบบ
อเนกประ
สงค์ 
(Smart 
Card 
Reader 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก
แบบประสงค์สามารถ (Smart Card Reader) คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8MHz 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
ได้ 
  - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5V, 3V, 1.8V ได้เป็นอย่างน้อย 

700 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

3. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า
ชนิด 
Network 
แบบที่ 2  
(38 หน้า/
นาที) 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
38 หน้าต่อนาที (ppm)  
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

15,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

4. เครื่อง
คอมพิวเตอ
ร์ส าหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 1            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 

22,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองคลัง             
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB   
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

5. เครื่องพิมพ์
ชนิด Dot 
Matrix 
Printer 
แบบแคร่สั้น            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สั้น คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม  
  - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์
(Column)  
  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 
ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics 
ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi  
  - มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 
KB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 
1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

22,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองคลัง             
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6. เครื่องพิมพ์
แบบฉีด
หมึก 
(Inkjet 
Printer) 
ส าหรับ
กระดาษ 
ขนาด A3                  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
(ipm)  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

6,300 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองคลัง             

7. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า
ชนิด 
Network 
แบบที่ 1  
(28 หน้า/
นาที)                          

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า
ชนิด Network แบบที1่ (28 หน้า/นาที) คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 
dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
28 หน้าต่อนาที (ppm)  
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  

8,900 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองคลัง             
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3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

               

รวม 7  102,900               
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4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องขยาย
เสียง 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(Power amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล าโพง 
สเปคเครื่องเสียงมีขาตั้ง พร้อมแอมป์ 2 ตัว มี
ไมโครโฟน 2 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 
  2) ก าลังไม่ต่ ากว่า 150 watt RMS (75+75) ที่
โหลด 8 โอห์ม 
  3) มี Input Line (stereo)  ไม่ต่ ากว่า 2 จุด 
  4) มีระบบป้องกันล าโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ 
หรือดีกว่า 
  5) มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 
โอห์ม 
  6) ล าโพงตู้แบบ full range ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 
นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก าลังขับอย่างน้อย 75 watt 
RMS มีย่านความถี่ระหว่าง 50 Hz ถึง 15 kHz 
ความต้านทาน 8 โอห์ม ติดตั้งแบบขาตั้งเฉพาะ 

30,000 1. ที่ท าการ อบต. 
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  30,000               
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5. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง 

ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสูบน้ าได้ 450 ลิตร/
นาท ีเป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 
มิลลิเมตร) ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 450 
ลิตร/นาที หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) 
ต่อนาที ส่งน้ าได้สูงไม่ต่ ากว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ า
และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้
งานได้ จ านวน 2 เครื่อง 

22,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

2. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 1.5 
แรงม้า จ านวน 4 ตัว 

110,828 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

3. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1.5 
แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

55,916 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

4. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 2 
แรงม้า จ านวน 9 ตัว 

317,367 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             
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5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5. เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 7 ตัว 

230,650 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

6. ชุดใบพัดเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส)                

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
ใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 
2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

30,224 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

7. ตู้ควบคุมเครื่องสูบ
น้ าชนิดหอยโข่ง 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 2 
แรงม้า 220 โวล จ านวน 1 ชดุ พร้อม
อุปกรณ์ 

15,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

8. ตู้ 2 ชั้นควบคุม
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 
ชุดพร้อมอุปกรณ์ 

36,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

9. ตู้ 2 ชั้นควบคุม
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 
2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ 

30,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

10. ชุดใบพัดเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 10 
ใบพัด 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
ใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 
1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

25,188 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             
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5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11. ไดโว่ 2 นิ้ว ขนาด 
2 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโว่ 2 
นิ้ว ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว 

27,013 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

12. ไดโว่ 1.5 นิ้ว 
ขนาด 1.5 แรงม้า          

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโว่ 
1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 
ตัว 

10,704 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

13. ปั๊มหอยโข่งหน้า
แปลน SAER           

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มหอย
โข่งหน้าแปลน SAER จ านวน 1 ตัว 

23,172 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

14. บล็อกสตาร์ท
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า  

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อก
สตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 
2 ตัว  

6,046 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

15. บล็อกสตาร์ท
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อก
สตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 
ตัว 

14,610 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

รวม 15  954,718               
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5.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1. เครื่องพ่น
หมอกควัน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง 
  2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
  3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

59,000 1. อบต.บ่อหิน ส านักงานปลัด             

รวม 1  59,000               
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6. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
6.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป  

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องถ่าย
เอกสารดิจิตอล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
  2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
  3) เป็นระบบกระดาษธรรมด า ชนิดหมึกผง ย่อ-
ขยายได้ 

100,000 1. ที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร
ส านักงาน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด ราคาตู้ละ 5,500 บาท จ านวน 2 ตู้ 

11,000   1. ที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

3. เก้าอ้ี
อเนกประสงค์ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค์ ผ้า
หนังโครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 432 W x 550 
D x 905 H mm. จ านวน 30 ตัว 

25,500   1. ที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

4. เก้าอ้ีส านักงาน                          ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 
57 x 58 x 90-102 CM จ านวน 4 ตัว 

7,600 1. ที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

กองคลัง             

รวม 4  144,100               
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