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ส่วนที่ 1 

บทน า 



 

 

 

 

 

 

 ตามระเบียบกระทรวงไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา  
และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้งวาง
แนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน  และ
บูรณาการ  การท างาน  กับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน  โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจ าท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  จากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548 และ(ฉบับท่ี  2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 27  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน
ต่อไปนี้ 

                    ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสรจจภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

บทน ำ 



 

 

-2- 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
     แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุม
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1.เป็นแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี  และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ
(Action  Plan)  
  2.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจนและด าเนินการ
จริง 
  3.เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว ้
  2.เพื่อให้ทราบตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
  3.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
  4.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  5.เพื่อให้การติดตามและประเมินผลของการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  6.เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
  7.เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เกจบรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการด าเนินจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี  โดยส่งข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพืน้ท่ี  และ
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด  /อ าเภอแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที่  2 การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2 ส่วน คือ 
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   ส่วนท่ี 1 บทน า องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2) 

ขั้นตอนที่  3 ประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ  จัดท าประกาศ เรื่องการใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันและสามารถตรวจสอบได้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
 2.การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  เป็นไปตาม
เป้าหมาย  และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 3.สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 4.สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5.ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

6.สามารถติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
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ส่วนที่ 2                                                                                             

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 23 29.11 3,371,000 45.14 อบต.สะแกราบ 

รวม 23 29.11 3,371,000 45.14  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

2.1 แผนงานการเกษตร 1 1.27 100,000 1.34 อบต.สะแกราบ 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       7 8.86 575,000 7.70 อบต.สะแกราบ 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.53 100,000 1.34 อบต.สะแกราบ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 11.39 75,000 1.00 อบต.สะแกราบ 

รวม 19 24.05 850,000 11.38  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ      

3.1 แผนงานการศึกษา 5 6.32 2,248,800 30.11 อบต.สะแกราบ 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 7.59 155,000 2.08 อบต.สะแกราบ 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 8.86 120,000 1.60 อบต.สะแกราบ 

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.27 100,000 1.34 อบต.สะแกราบ 

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 10.12 70,000 0.94 อบต.สะแกราบ 
3.6 แผนงานงบกลาง 3 3.79 367,058 4.91 อบต.สะแกราบ 

รวม 30 37.95 3,060,858 40.98  
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ส่วนที่ 2                                                                                                 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.06 27,000 0.36 อบต.สะแกราบ 

รวม 4 5.06 27,000 0.36 อบต.สะแกราบ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ      

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.26 100,000 1.34 อบต.สะแกราบ 

5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 2.53 60,000 0.80 อบต.สะแกราบ 
รวม 3 3.79 160,000 2.14 อบต.สะแกราบ 

รวมทั้งสิ้น 79 100 7,468,858 100  
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บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

ครุภัณฑ์    

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 18,600 ส านักงานปลัด/กองคลัง 

2.แผนงานการศึกษา 2 18,900 ส านักงานปลัด 

3.แผนงานเคหะและชุมชน 3 158,629 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 7 196,129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-8- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่งทอง ต าบลสะแกราบ 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโดยวาง
ท่อ  คสล.  ชั้น  3  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมต
ร  จ านวน  190  ท่อน บ่อ
พัก  21  บ่อ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

453,800 หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่ง
ทอง  

 

กองช่าง             

2. โครงการปรับปรงุถนน  คสล.  
สายทางเข้า  หมู่ที่  7  บ้าน
หนองขุย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน  คสล.  สาย
ทางเข้า หมู่ 7  บ้าน
หนองขุย  6  ช่วง กว้าง  4  เ
มตร  ยาว
รวม  529  เมตร  หนา  0.1
5  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  2,116  ตารางเมตร  
 

1,045,300 หมู่ที่  7  
บ้าน
หนองขุย 

กองช่าง 
 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-9- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปรับปรงุถนน  คสล.  
สายหมู่ที่  5  -  หมู่ที่  6  ต าบล
สะแกราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน  คสล. กว้าง  4  เมตร  ยาว 
 389  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,556
ตารางเมตร 

759,300 หมู่ที่  5  -  
หมู่ที่  6  
ต าบล
สะแกราบ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สาย
บ้านนายณัฐพล  ขนเม่น หมู่ที่ 4 บ้าน
สะพานคง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน  คสล. กว้าง  3  เมตร  ยาว  17
1  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 513 ตร.ม. 

270,000 หมู่ที ่4 บ้าน
สะพานคง 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายต้น
ตาล หมู่ที่ 10บ้านรักไทย ต าบลสะแก
ราบ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน  คสล. กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  6
3  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  157.5ตารางเมตร  

84,000 หมู่ที่ 10
บ้านรักไทย 
ต าบลสะแก
ราบ 
 

กองช่าง             

6 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยลง
ลูกรัง  สายบ้านนางจิราพร  
เสริมสงค ์ หมู่ที่  14 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยลง
ลูกรังสายบ้านนางจิราพร เสริมสงค์  หมู่
ที่  14  บ้านเก่าส าโรงอย ปริมาตรลูก
กรัง  64  ลบ.ม.   

13,500 หมูที่ 14 
บ้านเก่า
ส าโรงน้อย 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

-10- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยลง
ลูกรัง  สายบ้านนายบุญ  ช้างไผ ่ 
หมู่ที่  9บ้านสะแกราบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ดินโดยลงลูกรัง  สายบ้านนาย
บุญ  ช้างไผ ่ หมู่ที่  9  บ้าน
สะแกราบน้อย  ปริมาตร
ลูกรัง  36  ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

5,200 หมู่ที่  9   
บ้านสะแก
ราบน้อย   

กองช่าง             

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
สายสระน้ าสาธารณะ  หมู่ที่  9  บ้าน
สะแกราบน้อย ต าบลสะแกราบ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายสระน้ าสาธารณะ  หมู่
ที่ 9บ้านสะแกราบน้อย ปริมาตร
ลูกรัง  24  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
วางท่อ พีวีซ ี8 น้ิว ชั้น  5  จ านวน 
3ท่อน 

10,000 หมู่ที ่ 9   
บ้านสะแก
ราบน้อย   

กองช่าง             

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
ไร่นายซ้อน  กล่ าจ ารัส  หมู่ที่  10  
บ้านรักไทย  ต าบลสะแกราบ 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายไร่นาย
ซ้อน  กล่ าจ ารัส  หมู่ที่  10  
บ้านรักไทย ปริมาตรลูกรัง225
ลบ.ม. 

44,200 หมู่ที่  10  
บ้านรักไทย 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

-11- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายนานายนาน  ป้อมศิลา  หมู่ที่  
14  บ้านเก่าส าโรงน้อย  ต าบล
สะแกราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายนานายนาน  ป้อม
ศิลาหมู่ที่ 14 บ้านเก่าส าโรง
น้อย ปริมาตรกรัง 171 ลบ.
ม.   

26,700 หมู่ที่ 14 
บ้านเก่า
ส าโรง
น้อย  

กองช่าง             

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายนานายไสว  อ่อนนุ่ม  หมู่ที่  
4  บ้านสะพานคง  ต าบลสะแก
ราบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายนานายไสว  อ่อน
นุ่ม  หมู่ที่  4  บ้านสะพาน
คง  ปริมาตร
ลูกรัง  375  ลูกบาศก์เมตร  
 

63,000 หมู่ที่  4
บ้าน
สะพาน
คง   

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง  
สายนานายโผน  กระต่ายโพธ์ิ  
หมู่ที่  3  บ้านหนองส าโรง  
ต าบลสะแกราบ 
 

โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง  
สายนานายโผน  กระต่ายโพธ์ิ  
หมู่ที่  3  บ้านหนองส าโรง  
ต าบลสะแกราบ 
 

129,000 หมู่ที่  3  
บ้านหนอง
ส าโรง   

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



 

 

-12- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายนานายสมาน  ภู่ระหงษ ์ หมู่
ที ่ 7  บ้านหนองขุย  ต าบล
สะแกราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายนานาย
สมาน  ภู่ระหงษ ์ หมู่
ที ่ 7  บ้านหนองขุย  ปริมาตร
ลูกรัง  157  ลูกบาศก์เมตร  

27,200 หมู่ที่  7  
บ้าน
หนองขุย 

กองช่าง             

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
นานายเดชา  ทองพรม  หมู่ที่  11  
บ้านหนองเต้าปูน  ต าบลสะแกราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายนานายเดชา  ทอง
พรม  หมู่ที่  11  บ้านหนองเต้า
ปูน  ปริมาตรลูกรัง  112  ลบ.
ม.  

18,100 หมู่ที่  11  
บ้านหนอง
เต้าปูน   

กองช่าง             

15 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณไร่นายบุญ ริบุญม ี หมู่ที่  6  
บ้านทุ่งทอง  ต าบลสะแกราบ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น้ า คสล.  1.00 ม. ชั้น 3  จ าน
วน 4 ท่อน บริเวณไร่นายบุญ ริ
บุญมี หมู่ที ่6 บ้านทุ่งทอง  

15,600 หมู่ที่  6  
บ้านทุ่งทอง 

กองช่าง             

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายนา
นายสุพจน์  ทองพรม  หมู่ที่  9  บ้าน
สะแกราบน้อย   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายนานายสุพจน์  ทอง
พรม  หมู่ที ่ 9  บ้านสะแกราบ
น้อย  ปริมาตร
ลูกรัง  120  ลูกบาศก์เมตร  

16,700 หมู่ที ่ 9  
บ้านสะแก
ราบน้อย   
 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

-13- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายโคกคะนาน  หมู่ที่  15  
บ้านใหม่โคกพรม   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  สายโคกคะนาน  หมู่
ที ่ 15  บ้านใหม่โคก
พรม   ปริมาตรหิน
คลุก  288  ลูกบาศก์เมตร  

88,000 หมู่ที่  15  
บ้านใหม่
โคกพรม 

กองช่าง             

18 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายไร่นายยม  พลายแก้ว  หมู่ที่  
12 บ้านหนองโพธ์ิทอง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมถนน
หินคลุก  สายไร่นาย
ยม  พลายแก้ว   
หมู่ที่  12  บ้านหนองโพธ์ิ
ทอง  ปริมาตรหิน
คลุก  240  ลูกบาศก์เมตร  

73,300 หมู่ที่  12 
บ้านหนอง
โพธ์ิทอง   

กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
สนามเปตอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบขนาด
กว้าง  5  เมตร  ยาว  16  เม
ตร  จ านวน  2  สนาม 

33,900 อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

 
-14- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค ์ บริเวณที่
สาธารณะ  หมู่ที ่ 5  บ้านกุด
ตะเข้   

ขนาดกว้าง  6  เมตร  
 ยาว  6  เมตร  หนา  0.10 
 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  36  ตารางเมตรตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

13,800 หมู่ที่  5  
บ้านกุด
ตะเข้   

กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างถนนดิน  สาย
นานายฉลอง  บรรเทาว์  หมู่ที่  
8  บ้านสะแกราบใต้   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน   
สาย นานายฉลอง  บรรเทาว์   
หมู่ที่  8  บ้านสะแกราบ
ใต้  ปริมาณดินถม  3,456   
ลูกบาศก์เมตรตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

108,500 หมู่ที่  8  
บ้านสะแก
ราบใต้   

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรงุหินคลุก  สาย
รอบอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหิน
คลุก  สายรอบอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ  ปริมาตรหิน
คลุก  72  ลูกบาศก์เมตร 

22,000 อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

 
-15- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรัง  สายนานายชิด ผ่อน
ปรน  หมู่ที่ 3   บ้านหนองส าโรง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง  สายนานาย
ชิด ผ่อนปรน  หมู่ที่  3 บ้าน
หนองส าโรงข้ึนรูป
ดิน 451 ลูกบาศก์เมตร  
ปริมาตร
ลูกรัง  217  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 

49,900 หมู่ที่ 3   
บ้านหนอง
ส าโรง   

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
 

-16- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

จัดกิจกรรรมปลูกต้นไม้เพ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและบรรเทา
ภาวะวิกฤตโลกร้อนในต าบล 

100,000 ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
-17- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกต าบล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอกต าบล  
รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานอกต าบล    
 

200,000 อบต.
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าป ี2561 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  

100,000 วัดลิ้นทอง ส านักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าป ี2560 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง  

30,000 วัดลิ้นทอง ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-18- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการประดับธงเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจจพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประดับธงเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจจพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและรัฐพิธี
ต่างๆ   
 

100,000 ต าบล
สะแกราบ 

 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

6 โครงการสะแกราบเมืองสะอาด
อย่างย่ังยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจจพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ (วันแม่) 

 

ร่วมท าความสะอาดภายใน
ต าบล หมู่ 1-15 เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเดจจพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ ฯ (วันแม่) ในปี 2561 

22,500 ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการ สะแกราบเมืองสะอาด
อย่างย่ังยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจจพระเจ้าอยู่หัวฯ (วัน
พ่อ) 

รวมใจ รวมพลังพัฒนา รักษา
ความสะอาดในชุมชนเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจจพระ
เจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ)  

22,500 ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
-19- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะ แบบล้อลาก 2 ล้อ 

 

50,000 

 

ต าบล
สะแกราบ 

กองช่าง             

2 เช่าที่ดินเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

50,000 

 

อบต.วัง
เพลิง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดต้ัง 

30,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เยาวชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเยาวชน  

12,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการเยาวชนต้นกล้า 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการเยาวชนต้นกล้า   

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
เยาวชน  

3,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการเยาวชนจิตอาสาพฒันา
ท้องถิ่น (ส่งเสริมกิจการสภาเดจก
และเยาวชน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น (ส่งเสริมกิจการสภาเดจก
และเยาวชน)   

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแกส่ตรี
ในชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชน  

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



 

 

-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการสง่เสริมสุขภาพสตร ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมสุขภาพสตร ี

5,000 ต าบล
สะแกราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการป้องกันและลดความ
รุนแรงในสตร ี
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างความเข้มแขจง
กลุ่มสตร ี  
 

5,000 ต าบล
สะแกราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

9 โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรีกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรีกับ
เศรษฐกิจพอเพียง   

5,000 ต าบล
สะแกราบ 

สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) นักเรียนศูนย์
พัฒนาเดจก
เลจก 2 แห่ง จ านวน 48 คนๆ
ละ 1,700 บาท ต่อปี จ านวน
เดจกเลจก  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560       
-ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก วัดสะแก
ราบ จ านวน 28 คน เป็น
เงิน 47,600 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก  
วัดสะพานคง  
จ านวน 20 คน  
เป็นเงิน 34,000 บาท 

81,600 ศูนย์เด็ก
เล็กต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเดจก
และเยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมด้านการ
พัฒนาเดจกและเยาวชน   
 

30,000 ศูนย์เด็ก
เล็กต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

แบบ ผด.02 



 

 

-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจัดงานวันเดจกแห่งชาติ 
ประจ าป ี2561 

เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาเดจกและเยาวชน   

30,000 รร.ในเขต
ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์
พัฒนาเดจกเลจก 2 แห่ง 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
จ่ายเป็นการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับของเดจก
ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก 2 แห่ง  
ได้แก่  -ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก  
วัดสะแกราบ จ านวน 28 คน    
-ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก วัด
สะพานคง จ านวน 20 คน    
ให้พิจารณาต้ังงบประมาณ
รองรับในอัตรามื้อ
ละ 20 บาทต่อคนต่อ
วัน  จ านวน 48 คนx245วัน
x20 บาท = 235,200 บาท   

235,200 รร.ในเขต
ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

-24- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตต าบลสะแกราบ  

โครงการอาหารกลางวัน  
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
เดจก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2
560  ดังน้ี จ านวน
เงิน  1,872,000  บาท  
แยกเป็น -โรงเรียนวัดสะแก
ราบ จ านวน 209 คน  
เป็นเงิน  836,000   บาท 
-โรงเรียนวัดสะพานคง  
จ านวน 114 คน  
เป็นเงิน 456,000    บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  
จ านวน 73 คน  
เป็นเงิน  292,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านทุ่งทอง  
จ านวน 72 คน เป็น
เงิน  288,000   บาท 

1,872,000 รร.ในเขต
ต าบล
สะแกราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

-25- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  

45,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เข้าถึงสิทธคินพิการ  

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันผู้สูงอายุ  

50,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

5 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสต่อเน่ืองจากโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์  

20,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส   

30,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



 

 

-26- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเดจจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์อัครราช
กุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเดจจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ ์อัครราชกุมาร ี

35,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อ
น้ ายา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นยาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ  

30,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์  

5,000 ต าบลสะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



 

 

-27- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการรณรงค์ลดน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ลดน้ าเสียจาก
ครัวเรือน  

10,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการใหค้วามรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง ด้วย
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการใหค้วามรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทางด้วย
หลักการ 3Rs (Reduce Reu
se Recycle)  

10,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการรณรงค์การลดใช้
พลาสติกและโฟม 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การลดใช้พลาสติก
และโฟม  

10,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการชุมชนคัดแยกขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการชุมชนคัดแยกขยะ  

20,000 ต าบล
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-28- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่าย อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ อปพร.ร่วมใจลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น การ
จัดต้ังจุดบริการประชาชน เฝ้า
ระวังและป้องกันภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ ต้ังจุด
บริการประชาชนในโครงการ
ฝึกทบทวน อปพร. เพ่ือฝึก
ทบทวน/ฝึกอบรมทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิก อปพร ฯลฯ  

100,000 อบต.สะแก
ราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-29- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

2 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชน  

12,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

3 โครงการเยาวชนต้นกล้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเยาวชนต้นกล้า  

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

4 โครงการสง่เสริมคุณธรรม
เยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมคุณธรรม
เยาวชน  

3,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

5 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ท้องถ่ิน (ส่งเสริมกจิการสภาเดจก
และเยาวชน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาท้องถ่ิน (ส่งเสริมกจิการ
สภาเดจกและเยาวชน)   

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

-30- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการสง่เสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชน  

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

7 โครงการสง่เสริมสุขภาพสตร ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมสุขภาพสตร ี 

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

8 โครงการป้องกันและลดความ
รุนแรงในสตร ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างความเข้มแขจง
กลุ่มสตร ี 

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-31- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ในต าบลสะแกราบ   
จ านวน  15 คน ๆ ละ 500  บาท 
เป็นเวลา 12  เดือน เป็น
เงิน 90,000 บาท และประมาณการ
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต  

90,000 อบต.สะแก
ราบ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น ของ อบต.สะแกราบ ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  
ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศบาล ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557     

120,000 อบต.สะแก
ราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

แบบ ผด.02 



 

 

-32- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจจ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจจ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) (120100) 
ต้ังไว้  157,058  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า
กองทุนบ าเหนจจบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ใน
อัตราร้อยละ 1 ของประมาณ
การรายรับประจ าปี
งบประมาณ 2561 

157,058 อบต.สะแก
ราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
-33- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ ์ 

10,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

2 โครงการฝึกอาชีพด้านการ
ท าอาหาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพด้านการ
ท าอาหาร  

6,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

3 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น  

6,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

4 โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรีกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรีกับ
เศรษฐกิจ 

5,000 อบต. 
สะแกราบ 

กอง
สวัสดิการ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
-34- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น , สมาชิก อบต. , ผู้น า
ท้องถิ่น, พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและและ
พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก ่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น , สมาชิก อบต. , ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและและ
พนักงานจ้าง   

100,000 - ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 
-35- 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.1 แผนงานบริหารงานคลัง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผน
ที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ 2561  

50,000 ต าบล
สะแกราบ 

กองคลัง             

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเกจบรายได้ของ             
อบต.สะแกราบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเกจบรายได้ ของ อบต.สะแก
ราบ ปีงบประมาณ 2561  

10,000 ต าบล
สะแกราบ 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

-36- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ชั้นลจอคเกอร ์3 ชั้น แบบมีบาน
ปิด-เปิด 

จัดซื้อชั้นลจอคเกอร ์3 ชั้น  
แบบมีบานปิด-เปิด  
ขนาด 29.5x39 x87  
เซนติเมตร จ านวน 10 ตู้  
ราคาตู้ละ 770 บาท  

7,700 ศูนย์
พัฒนาเดจก
เลจกวัด
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-37- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา     
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล 
จ านวน 7 ตัว 

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน
อนุบาล จ านวน 7 ตัว (ศูนย์
พัฒนาเดจกเลจกวัดสะแก
ราบ) 60x 120 x50 เซนติเ
มตร จ านวน 7 ตัว  
ราคาตัวละ 1,600 บาท  

11,200  ศูนย์
พัฒนาเดจก
เลจกวัด
สะแกราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-38- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที)   จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐาน      
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi   
- มีความเรจวในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)   
- มีหน่วยความจ า (Memory)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,  
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น    

6,600 อบต.สะแก
ราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 
-39- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สีแบบ Network 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
แบบ Network  
จ านวน  1  เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 12,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน     - มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเรจวในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อ
นาที (ppm)       
- มีความเรจวในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้   
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น    

12,000 อบต.สะแก
ราบ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-40- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
แผนงานบริหารงานคลัง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จ านวน  1  เคร่ือง  ราคาเคร่ือง
ละ 4,300 บาท  เป็นเงิน 4,300 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน      
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต    - มีความละเอียดในการพิมพ์ 
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
- มีความเรจวในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ  
ต่อนาที (ipm)    - มีความเรจวในการพิมพ์
ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)      
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น    

4,300 อบต.สะแก
ราบ 

กองคลัง             

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-41- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  

ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน      
-ความยาวรวม  480  มม.     
-ก าลังไฟฟ้า  1,130  วัตต์     
-อัตราการเจาะ
กระแทก  2,000  รอบต่อนาที   
-ตัวเครื่องท าจาก
อลูมิเนียม  แขจงแรง  ทนทาน   
-มือจับด้านหลังมีสปริงป้องกันการ
สั่นสะเทือนขณะท างาน   
-ใช้น้ ามันจารบี       
-ใช้กับถ่าน CB – 155      
-มีกล่องเกจบเครื่องมือ     
 

30,000 อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 
-42- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา    
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อม
อุปกรณ์สนามเดจกเล่น 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเดจกเล่น – เคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้งจ านวน หมู่ที ่5 บ้านกุด
ตะเข้ ต าบลสะแกราบ   
-อุปกรณ์สนามเดจกเล่น  จ านวน  3  รายการ  
 รายละเอียดดังน้ี 1.กระดานลื่นถังลอด
ล่าง  จ านวน  1  ชุด เป็นเงิน  11,800  บาท 
2.บาร์ปีนป่ายลอดถักถังกระดาษ   
จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน  17,500  บาท    
3.ม้าหมุนพวงมาลัย  จ านวน  1  ชุด  เป็น
เงิน  11,500  บาท    -เคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งจ านวน  3  รายการ  รายละเอียด
ดังน้ี1.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล-่หน้าอก  
 แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก จ านวน  1  ชุด  
เป็นเงิน  15,943  บาท    
2.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล ่ แบบโยก-
เดินสลับเท้า  เป็นเงิน  15,943  บาท      
3.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา  แบบจักยานล้อ
เหลจกน่ังตรง เป็นเงิน  15,943  บาท      
ต้ังไว้ 88,629 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์สนามเดจกเล่น – เคร่ืองออกก าลังกาย 

88,629  อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-43- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเคร่ืองวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์  

ค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ
ถือ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 40,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 
1.คุณลักษณะพื้นฐาน     
1.1 เป็นเคร่ืองวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์ แบบมือถือ  
1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่
เกิน  ? 1.0 มม.   
1.3 สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -
 200 ม. ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิว และสีของวัตถุที่วัด
ระยะ )     
1.4 อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.   
1.5  มีเซจนเซอร์วัดมุม ช่วงการ
วัด ? 360 องศา ความแม่นย า +- 0.2 องศา 
1.6 หน้าจอขนาดใหญ ่แสดง
ผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดู
ข้อมูลในที่มืดได้     
1.7 สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตรา
เมตริก ( หน่วยเมตร ) และระบบ
อังกฤษ  ( หน่วยน้ิว, ฟุต )    
1.8 สามารถต้ังหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้  

40,000 อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

-44- 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเคร่ืองวัดระยะด้วย
แสงเลเซอร์แบบมือ
ถือ พร้อมอุปกรณ์  

1.9 เกจบค่าการวัดได้ 30 ค่า     
1.10 มีฟังชั่นช่วยในการท างาน  เช่น      
- ค านวณหาค่าต่ าสุด/สูงสุด และวัดต่อเน่ือง     
- ค านวณหาพื้นทีแ่ละปริมาตร      
- ค านวณบวก/ลบที่วัดได้    - ก าหนดช่วงระยะที่
ต้องการ     - ค านวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูป
สามเหลี่ยม และใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้      
- ค านวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (สี่เหลี่ยมคางหม ู) 
- วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้      
- วัดความลาดเอียง เช่น หลังคาบ้าน      
- ฟงัก์ชั่น Height Profile Measurements   
1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ iPhone หรือ iPad     1.12 แบตเตอร่ี 1 ชุด  
สามารถวัดระยะทางได้ ประมาณ 5,000 คร้ัง1.13 มี
กล้องเลจงแบบมองเหจนภาพระบบ Digital และ  
มี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้    
1.14 ได้มาตรฐานการป้องกันน้ า และฝุ่น IP65        
2. อุปกรณ์ประกอบ     2.1 มีสายคล้องมือและซอง
บรรจุเคร่ือง   2.2 แบตเตอร่ี อัล
คาไลน ์ชนิด AA ขนาด 1.5 V. 2 ก้อน  
2.3 คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม     

40,000 อบต.สะแก
ราบ 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 
 

 


