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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

------------------------------------- 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสรจจภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกจึงประกาศใช้
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางใช้การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Nakhok.go.th   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561  16    
 
 
 
 

( นายราชศักดิ์  มากสัมพันธ์ ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 



ค ำน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แสดงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และเพ่ือให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคกใช้แผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก  การพัฒนา
ต าบลนาโคกและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาโคกได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน 
 ส านักงานปลัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก 



สำรบัญ 
 

ส่วนที่ 1 บทน า หน้า 
1.1 บทน า 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 1 
1.3  ขั้นตอนของการจัดท าแผนด าเนินงาน 1 
1.4 ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 2 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
๒.๑ บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.01) ๓ 
๒.๒ บัญชีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.02) 5 
2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            35 
      (แบบ ผด.02/1) 
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ส่วนที่ ๑                               
๑.๑ บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน 

“ แผนกำรด ำเนินงำน ”  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ       
( Action Plan ) จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วเป็นการรวบรวมข้อมูลทุก
หน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๒.๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๕๘ ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
รัฐวิสาหกิจ  ที่ด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกลง 

๑.๒.๒ เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกลงมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

๑.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประสานและบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงาน 

๑.๒.๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ .๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน   
มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 
         /5.เมื่อผู้บริหาร... 



 
 

๒ 
 

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศใช้เป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๑.๔.๑  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๒  เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการ
การท างานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
 ๑.๔.๓  เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้น
ปีงบประมาณ ได้สะดวกมากขึ้น 
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จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑.ยุทธศาสตรการเมือง - การบริหาร

  ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖ 8.11 575,000 1.94 สํานักงานปลัด

  1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ 20,000 สํานักงานปลัด

รวม ๖ 8.11 575,000 1.94

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๕ 6.76 ๑,๕๖๐,๐๐๐ 5.25 สํานักงานปลัด

  ๒.๒ แผนงานงบกลาง ๔ 5.41 6,878,400 23.16 สํานักงานปลัด

รวม ๙ 12.16 ๘,๔๓๘,๔๐๐ 28.41

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑๐ 13.51 ๒,๘๒๕,๘๗๐ 9.51 กองการศึกษาฯ

  ๓.๒ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ๑ 1.35 ๒๗,๐๐๐ 0.09 กองการศึกษาฯ

รวม ๑๑ 14.86 ๒,๘๕๒,๘๗๐ 9.61

๔.ยุทธศาสตรการสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

  ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๔ 5.41 ๒๔๗,๙๐๐ 0.83 กองสาธารณสุขฯ

  ๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากร ๕ 6.76 ๙๗๕,๕๐๐ 3.28 กองการศึกษาฯ

  ๔.๓ แผนงานงบกลาง ๑ 1.35 ๒๕๐,๐๐๐ 0.84 กองสาธารณสุขฯ

รวม ๑๐ 13.51 ๑,๔๗๓,๔๐๐ 4.96

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

แบบ ผด.๐1 
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จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

  ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓๔ 45.95 ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ 52.87

กองชางและกอง
สาธารณสุขฯ

  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ 2.70 ๒๖๐,๐๐๐ 0.88 กองชาง

  5.3 แผนงานสาธาณสุข ๑ 1.35 ๑๐๐,๐๐๐ 0.34 กองสาธารณสุขฯ

รวม ๓๗ 50.00 ๑๖,๐๖๒,๐๐๐ 54.08

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

  ๖.๑ แผนงานการพาณิชย ๑ 1.35 ๓๐๐,๐๐๐ 1.01 กองชาง

รวม ๑ 1.35 ๓๐๐,๐๐๐ 1.01

รวมทั้งสิ้น ๗๔ 100.00 ๒๙,๗๐๑,๖๗๐ 100.00

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผด.๐1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน จัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

พระมหากษัตริย และสรางการตระหนักในการ

รวมกันปกปองและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย และสถาบัน

สําคัญของชาติ ตลอดจนการ

สรางความรัก ความสามัคคี

ของคนในชาติ สรางการมี

สวนรวม การแสดงออกของ

ประชาชน ในการปกปองและ

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

และสรางความรักสามัคคีของ

คนในชาติ

2 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ 20,000 หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักงานปลัด

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือ หองประชุม

และรับฟงปญหาความเดือด อบต.นาโคก

รอนของประชาชนในพื้นที่

ตําบลนาโคก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเมือง - การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ๓๑๕,๐๐๐ หมูที่ 1-หมูที่ 6 สํานักงานปลัด

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโคก นายก อบต.นาโคก และ ตําบลนาโคก

และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาโคก

ตางๆ ตาม พรบ.จัดตั้งและ พรบ.

เลือกตั้ง

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม 20,000 หองประชุม สํานักงานปลัด

การรักษาวินัยและความโปรงใสใน จริยธรรม การรักษาวินัยและ อบต.นาโคก

การทํางาน ความโปรงใสในการทํางาน

ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

พนักงาน อบต. นาโคก 

จํานวน 60 คน 

5 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการ 20,000 หองประชุม สํานักงานปลัด

บทบาทหนาที่ของฝายบริหาร ฝาย สงเสริมการปฏิบัติงานตาม อบต.นาโคก

นิติบัญญัติ ฝายขาราชการประจํา และ บทบาทหนาที่และการปองกัน

การปองกันผลประโยชนทับซอน ผลประโยชนทับซอน ประจําป

ใหแกผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร

สมาชิกสภา พนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจาง

อบต.นาโคก จํานวน 60 คน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ คาใชจายในการพัฒนาการ ๑๐๐,๐๐๐ ตําบลนาโคก กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บรายไดใหเกิดประโยชน

และใชเปนขอมูลในการ

วางแผนพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีใหมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวง รวมตั้งดานตรวจหรืออํานวย 20,000 ริมถนนพระราม 2 สํานักงานปลัด

เทศกาลตางๆ ความสะดวกในชวงเทศกาล

ตางๆ ดังนี้

 - วันขึ้นปใหมไทย

 - วันสงกรานต

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แผนงานรักษาความสงบภายใน



8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฝกอบรมอาชีพใหกับ 30,000 อบต. นาโคก สํานักงานปลัด

ในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ประชาชนตําบลนาโคก

จํานวน 50 คน

9 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 10,000 ตําบลนาโคก สํานักงานปลัด

ยาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ตําบลนาโคก และ

คัดแยกผูเสพ เขาสูโครงการ

บําบัด ใหหางไกลยาเสพติด

10 จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปดชนิดไอพี จัดซื้อพรอมติดตั้งกลอง 500,000 หมูที่ 2 หมูที่ 3 สํานักงานปลัด

แบบมุมมองคงที่ โทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี ตําบลนาโคก

(กันเงินมาจากป 2560) แบบมุมมองคงที่ จํานวน 6

จุด 

11 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งกลอง CCTV ภายใน 1,000,000 ภายในพื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

CCTV ภายในตําบลนาโคก พื้นที่ตําบลนาโคก ทั้ง 6 นาโคก ทั้ง 6 หมูบาน

(กันเงินมาจากป 2561) หมูบาน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,455,200 ตําบลนาโคก สํานักงานปลัด

จํานวน 685 คน 

13 เบี้ยยังชีพผูพิการ จายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,411,200 ตําบลนาโคก สํานักงานปลัด

จํานวน 147 คน

14 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12,000          ตําบลนาโคก สํานักงานปลัด

จํานวน 2 ราย 

15 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล สมทบกองทุนสวัสดิการ 200,000        ตําบลนาโคก สํานักงานปลัด

นาโคก ชุมชนตําบลนาโคก

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๖ โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับ โรงเรียนบานนาโคก 47 คน ๙๐,๐๗๐      โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดราษฯ 55 คน ๑๐๕,๔๐๐

โรงเรียนปจจันฯ 207 คน ๓๙๖,๖๖๐

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๗ โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับ ศพด. นาโคก 13 คน ๒๔,๙๒๐       ศพด. กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด. ปจจันฯ 37  คน 63,240

18 โครงการเปดโลกการเรียนรู เด็กทั้ง 2 ศูนยไปทัศนศึกษา 20,000                 ศพด. กองการศึกษาฯ

นอกพื้นที่

19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบานนาโคก 188,000        โรงเรียนบานนาโคก โรงเรียนบานนาโคก

โรงเรียนบานนาโคก(นาเกลือสัมพันธ) จํานวน 47 คน (นาเกลือสัมพันธ) (นาเกลือสัมพันธ)

๒๐ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดราษฯ 220,000        โรงเรียนวัดราษฎร โรงเรียนวัดราษฎร

โรงเรียนวัดราษฎรธรรมาราม จํานวน 55 คน ธรรมาราม ธรรมาราม

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนโรงรียนวัดปจจันฯ 828,000        โรงเรียนวัดปจจัน- โรงเรียนวัดปจจัน

โรงเรียนวัดปจจันตาราม จํานวน 207 คน ตาราม ตาราม

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2ลําดับ
ที่

โครงการ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๒ โครงการอุดหนุนคาจัดจางครูจางสอน      จํานวนครู 1 คน 178,000        โรงเรียนบานนาโคก โรงเรียนบานนาโคก

โรงเรียนบานนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) (นาเกลือสัมพันธ) (นาเกลือสัมพันธ)

๒๓ โครงการอุดหนุนคาจัดจางครูจางสอน      จํานวนครู 1 คน 178,000        โรงเรียนวัดราษฎร โรงเรียนวัดราษฎร

โรงเรียนวัดราษฎรธรรมาราม ธรรมาราม ธรรมาราม

๒๔ โครงการอุดหนุนคาจัดจางครูจางสอน      จํานวนครู 1 คน 178,000        โรงเรียนวัดปจจัน- โรงเรียนวัดปจจัน

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ตาราม ตาราม

พ.ศ.๒๕๖2พ.ศ.๒๕๖1
สถานที่ดําเนินการโครงการ

ลําดับ
ที่

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1.คาจัดการเรียนการสอน 355,580      

สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

1,700 บาท/ป  เปนเงิน 

22,100 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33

คนๆละ 1,700 บาท/ป 

เปนเงิน 56,100 บาท

2.คาใชจายในการจัดการ

ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาหนังสือเรียน

 - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

200 บาท/ป เปนเงิน 2,600 บาท

 - ศพด.ปจจันตาราม 33

คนๆละ 200 บาท/ป 

เปนเงิน 6,600  บาท

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร คาอุปกรณการเรียน

สถานศึกษา (ตอ)  - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

200 บาท/ป เปนเงิน 

2,600 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33

คนๆละ 200 บาท/ป เปนเงิน

6,600  บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน

 - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

300 บาท/ป เปนเงิน 

3,900 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33

คนๆละ 300 บาท/ป เปนเงิน

9,900  บาท

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สถานศึกษา (ตอ)  - ศพด.บานนาโคก 13 คนๆละ

430 บาท/ป เปนเงิน 

5,590 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33

คนๆละ 430 บาท/ป เปนเงิน

14,190  บาท

3.คาใชจายอาหารกลางวัน

 - ศพด.บานนาโคก 13 คน

อัตรามื้อละ 20 ตอคน

จํานวน 245 วัน เปนเงิน

63,700 บาท

 - ศพด.วัดปจจันตาราม 33 คน

อัตรามื้อละ 20 ตอคน

จํานวน 245 วัน เปนเงิน

161,700 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๖ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 27,000          ตําบลนาโคก กองการศึกษาฯ

กิจกรรมงานประเพณีทางศาสนาและ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

วัฒนธรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก  -อบรมความรู 80 คน 50,000          ตําบลนาโคก กองสาธารณสุขฯ

รณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

 -พนควบคุมโรค

28 โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ อบรมความรู 80 คน 50,000          ตําบลนาโคก กองสาธารณสุขฯ
รณรงคปองกัน

ควบคุมระงับโรคติดตอ

ตามฤดูกาล

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  - ดําเนินการฉีดวัคซีน 27,900          ตําบลนาโคก กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบา ปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา จํานวน 775
ตัวๆละ 30 บาท
 - สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
ปละ 2 ครั้ง ตามจํานวน
สุนัขและแมว ตัวละ 3 

30 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 120,000        หมูที่ 1 -หมูที่ 6 กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 6 หมูบานๆละ 20,000 ตําบลนาโคก
บาท จัดทําโครงการหมูบานละ

ไมนอยกวา 3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการกีฬาหมูบาน จัดซื้อวัสดุกีฬาในตําบล 30,000          ตําบลนาโคก กองการศึกษาฯ
และเครื่องออกกําลังกาย นาโคกทั้งหมด 6 หมู

เชน ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล
ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ
ไมแบตมินตัน ลูกขนไก ฯลฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 125,000        ลานเอนกประสงค กองการศึกษาฯ

แจง แบบโครงสรางเหล็ก แบบโครงสรางเหล็ก หมูที่ 3
 จํานวน 5 เครื่อง
 - อุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สะโพก - หัวไหล

 - อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

ขา - สะโพก

 - อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

แขน - หนาอก- หัวไหล

 - อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

แขน - หัวไหล

 - ลูวิ่งเอนกประสงค

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 700,000        ลาน คสล. หมูที่ 4 กองการศึกษาฯ

แจง แบบแสตนเลส แบบแสตนเลส

ติดตั้งบริเวณลาน คสล. ม.4

 1. อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

สะโพก - หัวไหล

 2.อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

ขา - สะโพก

 3.อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

แขน - หนาอก- หัวไหล

ติดตั้งบริเวณลาน คสล. ม.5 ลาน คสล. หมูที่ 5

 1. อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

สะโพก - หัวไหล

 2.อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

ขา - สะโพก

3.อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

แขน - หนาอก- หัวไหล

4. อุปกรณบริหารกลามเนื้อ

แขน - หัวไหล

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. ยกระดับลาน คสล. สําหรับ 47,500          บริเวณหนาศาล กองการศึกษาฯ

หมูที่ 4 ตําบลนาโคก ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย เจาพอเสือคํารณ

กลางแจง ขนาดพื้นที่ไมนอย หมูที่ 4

กวา 28.00 ตารางเมตร

35 โครงการกอสรางยกระดับลาน คสล. ยกระดับลาน คสล. สําหรับ 73,000          บริเวณลานกีฬา กองการศึกษาฯ

หมูที่ 5 ตําบลนาโคก ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ประจําหมูบาน

กลางแจง ขนาดกวาง 5.00 หมูที่ 5

เมตร ยาว 10.00 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา50.00

ตารางเมตร

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

36 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ สมทบกองทุนหลักประกัน 250,000        ตําบลนาโคก กองสาธารณสุขฯ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ สุขภาพระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่

หนวยดําเนินการ พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนัทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๗ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ลาดยางแอสฟลทติกทับหนาถนน 497,000 ถนนทางเขาวัด กองชาง

สายทางเขาวัดบานไรไทรทอง หมูที่ 1 คสล. เดิม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไรไทรทอง หมูที่ 1

ตําบลนาโคก ระยะทาง 250.00 เมตร (เริ่มจากถนนเอกชัย

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม ไปตามเสนทาง)

ไมนอยกวา 1,250.00ตารางเมตร

38 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ถนนลาดยางแอสฟลทติก 489,000 ถนนสายปูสงวน กองชาง
สายปูสงวน ฉุยรักษ หมูที่ 1 ตําบลนาโคก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ฉุยรักษ หมูที่ 1 

ระยะทาง 325.00 เมตร (เริ่มจากบานนายวันชัย

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ หุลิ้น ไปตามเสนทาง)

รวมไมนอยกวา 975.00ตารางเมตร

๓๙ โครงการขุดลอกคลองเลียบทางรถไฟ ขุดลอกคลอง ความกวาง 500,000        คลองเลียบทางรถไฟ กองชาง

สายบานแหลม - แมกลอง หมูที่ 2 5.00 เมตร ความกวางกน สายบานแหลม - 

ตําบลนาโคก คลอง 3.50 เมตร ลึกเดิม แมกลอง หมูที่ 2

0.80 เมตร ขุดลึกใหม 1.90

เมตร ปริมาตรดินขุด 14,514.50

ลูกบาศกเมตร เริ่มจากคลอง

นิคมหนึ่งไปตามเสนทาง

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ

พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. ยกระดับถนน คสล. ขนาดกวาง 739,000 ถนนขางโรงเรียน กองชาง
พรอมรางระบายน้ํา ถนนขางโรงเรียน 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 บานนาโคก (นาเกลือ

บานนาโคก(นาเกลือสัมพันธ) หมูที่ 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ สัมพันธ) หมูที่ 3
ตําบลนาโคก ไมนอยกวา 925.00 ตารางเมตร (เริ่มสรางจากบาน

พรอมรางระบายน้ํา คสล. นายปราโมทย
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก ลือบางใหญ ไปตาม

0.50 เมตร ระยะทาง 220.00 เสนทาง
เมตร

๔๑ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบคลอง ติดตั้งไฟ LED ขนาด 30 วัตต 480,000        ถนนเลียบคลองปูมาก กองชาง
ปูมาก หมูที่ 3 ตําบลนาโคก แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง หมูที่ 3

6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด
๔๒ โครงการขุดลอกคลองปูมาก หมูที่ 3 ขุดลอกคลอง ความกวาง 313,000 คลองปูมาก กองชาง

ตําบลนาโคก 4.00 เมตร ความกวางลน หมูที่ 3
คลอง 3.00 เมตร ลึกเดิม
0.65 เมตร ขุดลึกใหม 2.00 

เมตร ระยะทาง 1,950.00 เมตร

ปริมาตรดินขุด 10,267.00 

ลูกบาศกเมตร

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๓ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบคลอง ติดตั้งไฟ LED ขนาด 30 วัตต 480,000        ถนนเลียบคลอง กองชาง
รางจันทร หมูที่ 4 ตําบลนาโคก แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง รางจันทร หมูที่ 4

6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด

44 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ เพื่อ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ ดังนี้ 77,900 บริเวณศาลาเอนก กองชาง
ปองกันน้ําทวม ภายในหมูบานชาย  - ชวงที่ 1 ฉาบคอนกรีตทับหนา ประสงค หมูที่ 4
ทะเลรางจันทร หมูที่ 4 ตําบลนาโคก เขื่อนหินใหญ สันเขื่อนกวาง

0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร 

ระยะทาง 123.00 เมตร 
บริเวณวัดรางจันทรสามัคคีธรรม

 - ชวงที่2 เสริมเขื่อนหินใหญ

สันเขื่อนกวาง 0.80 เมตร
สูง 1.00 เมตร ระยะทาง 12.00

เมตร สูง 0.50 เมตร ระยะทาง 

26.00 เมตร พรอมฉาบคอนกรีต

ทับหนา หนา 0.05 เมตร โดยใช

หินใหญ จํานวน 31.00 ลูกบาศกเมตร

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดย 497,000 ถนนทางเขาหมูบาน กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 4 ตําบลนาโคก ลาดยางแอสฟลทติกทับหนา ชายทะเลรางจันทร
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไปตามเสนทาง
ระยะทาง 200.00เมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ระยะทาง 50.00 เมตร
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร

ระยะทาง 35.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา
 1,325.00 ตารางเมตร

๔๖ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เลียบคลอง ติดตั้งไฟ LED ขนาด 30 วัตต 480,000        ถนนเลียบคลอง กองชาง
นิคม 2 หมูที่ 5 ตําบลนาโคก แบบโซลาเซลล ขนาดเสาสูง นิคม 2 หมูที่ 5

6.00 เมตร จํานวน 10 ชุด

๔๗ โครงการกอสรางเขื่อนเข็มตัว L เพื่อปองกัน กอสรางเขื่อนโดยใชเข็มรูปตัว L 484,000 เลียบคลองเขตเมือง กองชาง
ตลิ่งพัง เลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 5 ยาว 8.00 เมตร จํานวน 145 ตน หมูที่ 5
ตําบลนาโคก ระยะทาง 29.00 เมตร

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔๘ โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญบริเวณ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ 211,700 ปากคลองนิคม 2 กองชาง

ปากคลองนิคม 2 หมูที่ 5 ตําบลนาโคก สันเขื่อนเดิมกวาง 1.00 เมตร ติดทะเลไปตาม
สูงเดิม 0.50 เมตร เสริมเขื่อน เสนทาง หมูที่ 5
ใหม สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร

สู. 1.00 เมตร ระยะทาง
100.00 เมตร โดยใชหินใหญ

จํานวน 120.00 ลูกบาศกเมตร

พรอมฉาบคอนกรีตทับหนาหนา

0.05 เมตร เริ่มจากประตู
ระบายน้ําวัดรางจันทรสามัคคี

ธรรม ไปตามเสนทาง
49 โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ เพื่อ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญ สันเขื่อน 596,000 บริเวณศาลพอขุน กองชาง

ปองกันน้ําทวมตลิ่งพัง บริเวณศาลพอขุน เดิมกวาง 1.00 เมตร สูงเดิม 1.20 หมูที่ 5
หมูที่ 5 ตําบลนาโคก เมตร เสริมใหมสันเขื่อนกวาง 1.20 

เมตร สูง 1.70 เมตร ระยะทาง

187.00เมตร โดยใชหินใหญ จํานวน

350.00 ลูกบาศกเมตร พรอมฉาบ

คอนกรีตทับหนาหนา 0.05 เมตร

พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๐ โครงการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันตลิ่งพัง เขื่อนเข็มรูปตัว L ยาว 6.00 เมตร 493,000 เลียบคลองราชเดชะ กองชาง

เลียบคลองราชเดชะ หมูที่ 6 ตําบลนาโคก  จํานวน 185 ตน ระยะทาง หมูที่ 6
37.00 เมตร (เริ่มสรางตอจากเขื่อน

ที่ อบต.สรางไวเดิม

ไปตามเสนทาง)
51 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติก ลาดยางแอสฟลทติก ทับหนา 497,000 ถนนสายบานสุนัข กองชาง

สายบานสุนัขหอน หมูที่ 6 ตําบลนาโคก ถนน คสล. เดิม ขนาดกวาง หอน หมูที่ 6
5.00เมตร ระยะทาง 250.00 (เริ่มสรางจากหนาวัด

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ ปจจันตารามไปตาม

พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,250.00 เสนทาง)
ตารางเมตร

๕๒ กําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตําบลนาโคก คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย 800,000        หมูที่ 1 - หมูที่ 6

ในเขตพื้นที่ตําบลนาโคก

53 จัดซื้อวัสดุอุปกรณรองรับขยะ จัดซื้อถังรองรับขยะ 100,000        หมูที่ 1 - หมูที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๔ โครงการกอสรางถนนลูกรังทางเขาหมูบาน กอสรางถนนลูกรังทางเขา 977,000 ถนนทางเขาหมูบาน กองชาง

หมูที่ 1 (กันเงินมาจากป 2561) หมูบาน ขนาดกวาง 4.00 หมูที่ 1

เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร

โดยใชลูกรังจํานวน 304.00

ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด 1.20x1.20x1.00

เมตร จํานวน 51 ทอน
เริ่มจากถนนลูกรังที่ อบต.
นาโคก สรางไวเดิม

55 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท- กอสรางถนนลาดยางแอส- 92,500 บริเวณบานนายยอด กองชาง
ติกถนนเขาหมูบาน หมูที่ 2 ฟลทติก ขนาดกวาง 2.50 ยาตระณัติ หมูที่ 2

(กันเงินมาจากป 2561) เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา
225.00 ตารางเมตร พรอม

รางระบายน้ํา คสล.เลียบ
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร

บริเวณบานนายยอด ยาตระณัติ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอส- 845,000 บริเวณบานนายชวน กองชาง

เขาหมูบาน หมูที่ 2 ฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 คําพาที หมูที่ 2

(กันเงินมาจากป 2561) ระยะทาง 56.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 224.00

ตารางเมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ําขนาด1.20x1.20x1.20

เมตร จํานวน 56 ทอน

เริ่มจากบานนายชวน คําพาที

57 โครงการขุดลอกคลองนาเกลือ หมูที่ 2 ขุดลอกคลองนาเกลือ กวาง 497,000 คลองนาเกลือ กองชาง

(กันเงินมาจากป 2561) 6.00 เมตร ความกวางกนคลอง หมูที่ 2

4.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร

ขุดลึกใหม 2.00 เมตร ระยะทาง

2,500.00เมตร ปริมาตรดินขุด

14,300.00 ลูกบาศกเมตร

58 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา กอสรางประตูระบายน้ํา 100,000 บริเวณบานนาง กองชาง

บริเวณบานนางมยุรี วงษวรรณ หมูที่ 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว มยุรี วงษวรรณ

(กันเงินมาจากป 2561) 3.00 เมตร พรอมฐาน หมูที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 169,000 ถนนขางที่ทําการ กองชาง
ถนนขางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกวาง 3.00 เมตร อบต. นาโคก
นาโคก หมูที่ 2 ระยะทาง 118.00 เมตร หมูที่ 2
(กันเงินมาจากป 2561) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนอยกวา 354.00 
ตารางเมตร เริ่มจากถนนเลียบ

คลองนาเกลือไปตามเสนทาง

๖๐ โครงการกอสรางขยายถนนลาดยาง กอสรางขยายถนนลาดยาง 947,000        ถนนเลียบทางรถไฟ กองชาง

แอสฟลทติก เลียบทางรถไฟสาย แอสฟลทติก ขนาดกวาง เดิม สายบานแหลม-แมกลอง

บานแหลม-แมกลอง หมูที่ 3 3.00 เมตร ระยะทาง 403.00 หมูที่ 2

(กันเงินมาจากป 2561) เมตร ขนาดกวางใหม 5.00

เมตร ระยะทาง 403.00 เมตร

บริเวณสี่แยกทางรถไฟถึง

บานนางมยุรี วงษวรรณ

๖๑ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ถนน ติดตั้งไฟฟา LED ขนาด 30 ๓๘๔,๐๐๐ ถนนเลียบคลอง กองชาง

เลียบคลองปูมาก หมูที่ 3 วัตต แบบโซลาเซลล ขนาด ปูมาก หมูที่ 3

(กันเงินมาจากป 2561) เสาสูง 6.00 เมตร จํานวน 

8 ชุด

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน
เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 99,000 ถนนแยกทางรถไฟ กองชาง
ถนนแยกทางรถไฟ หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร หมูที่ 3
(กันเงินมาจากป 2561) ระยะทาง 50.00 เมตร หรือ

หพื้นที่รวมไมนอยกวา 250.00

ตารางเมตร เริ่มสามแยกทาง
รถไฟบานแหลม -แมกลอง ไปตามเสนทาง

63 โครงการซอมแซมเขื่อนหินใหญ หมูที่ 4 ซอมแซมเขื่อนหินใหญ โดย 55,000          เขื่อนหินใหญ กองชาง
(กันเงินมาจากป 2561) ฉาบคอนกรีตทับหนา ชวงที่ 1 บริเวณถนน คสล.

ขนาดสันเขื่อนกวาง 0.50 เมตร เขาหมูบาน
สูง 1.80 เมตร ระยะทาง หมูที่ 4
60.00 เมตร ชวงที่ 2 สันเขื่อน

กวาง 0.50 เมตร สูง 1.80 

เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร

เริ่มจากถนน คสล. เขาหมูบาน

64 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายใน กอสรางรางระบายน้ํา ขนาด 61,900 รางระบายน้ํา กองชาง

หมูบาน หมูที่ 4 กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.70 หมูที่ 4

(กันเงินมาจากป 2561) เมตร หนา 0.12 เมตร ระยะทาง

22.00 เมตร เริ่มจากถนน 

คสล.ที่ อบต.นาโคกสรางไวเดิม

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๕ โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญบริเวณ ปรับปรุงเขื่อนหินใหญบริเวณ 1,162,600 บริเวณประตู กองชาง
ประตูระบายน้ําวัดรางจันทรสามัคคีธรรม ประตูระบายน้ําวัดรางจันทร ระบายน้ําวัดราง-
หมูที่ 4 สามัคคีธรรม สันเขื่อนเดิม จันทรสามัคคีธรรม

(กันเงินมาจากป 2561) กวาง 1.00 เมตร เสริมใหม หมูที่ 4
กวาง 2.00 เมตร สูง 2.50

เมตร ระยะทาง 188.00 เมตร

ใชหินใหญจํานวน 733.00 

ลูกบาศกเมตร พรอมทั้งฉาบ

คอนกรีตทับหนาหนา 0.05 

เมตร เริ่มจากประตูระบายน้ํา

วัดรางจันทรสามัคคีธรรม
ไปตามเสนทาง

๖๖ โครงการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันตลิ่งพัง กอสรางเขื่อนโดยใชเข็มรูป 1,088,700 เลียบคลองนิคม 2 กองชาง

เลียบคลองนิคม 2 หมูที่ 5 ตัวแอล ยาว 8.00 เมตร หมูที่ 5

(กันเงินมาจากป 2561) จํานวน 335 ตน ระยะทาง

67.00 เมตร เริ่มสรางตอจาก

เขื่อนรูปตัวแอล ที่ อบต.

นาโคก สรางไวเดิม

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

67 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติก กอสรางลาดยางแอสฟทลติก 40,000 ภายในหมูบาน กองชาง

ถนนเขาหมูบาน  หมูที่ 5 พื้นที่รวมไมนอยกวา 113.00 หมูที่ 5

(กันเงินมาจากป 2561) ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร

สรางบริเวณบานนายชัยวัฒน ทองคง

๖๘ โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 365,000        หลังวัดราษฎร- กองชาง

เขาหมูบาน หมูที่ 5 4.50 เมตร ระยะทาง 164.00 ธรรมาราม

(กันเงินมาจากป 2561) เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 5

738.00 ตารางเมตร บริเวณ

ดานหลังวัดราษฎรธรรมาราม

69 โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล. กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 888,000        ยกระดับถนน คสล. กองชาง

เขาหมูบาน หมูที่ 6 5.00 เมตร ระยะทาง 262.00 เขาหมูบาน

(กันเงินมาจากป 2561) เมตร หนา 1.50เมตร หรือ หมูที่ 6
พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,310

ตารางเมตร เริ่มสรางตอจาก

ถนน คสล.ที่ อบต.นาโคก

สรางไวเดิม

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 โครงการกอสรางลาดยางแอสฟลทติก กอสรางลาดยางแอสฟลทติก 193,700 ถนนลาดยางแอส- กองชาง

เขาหมูบาน หมูที่ 6 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ฟลทติกที่ อบต.นาโคก

(กันเงินมาจากป 2561) ระยะทาง 180.00 เมตร สรางไวเดิม

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ หมูที่ 6

รวมไมนอยกวา 450.00 

ตารางเมตร เริ่มสรางตอจาก

ถนนลาดยางแอสฟลทที่

อบต.นาโคกสรางไวเดิม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

71 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา บริเวณ กอสรางประตูระบายน้ํา 100,000 บริเวณบานนาย กองชาง

บานนายบุญรอด แจมมี หมูที่ 2 พรอมโรงคลุม ขนาดกวาง บุญรอด แจมมี 

(กันเงินมาจากป 2560) 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หมูที่ 2

และติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72 โครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางตอเติมหลังคาศูนย 160,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองชาง

วัดปจจันตาราม หมูที่ 6 พัฒนาเด็กเล็กวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม

(กันเงินมาจากป 2560) ชวงที่ 1 กวาง 5.80 เมตร หมูที่ 6

ยาว 7.00 เมตร ชวงที่ 2

ขนาดกวาง 5.80 เมตร

ยาว 3.75 เมตร หรือพื้นที่รวม

ไมนอยกวา 62.35 ตารางเมตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗๓ โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเผย แพรรณรงค 100,000        ตําบลนาโคก กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธเรื่องสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมปลูกตนไม

ในวันสําคัญตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แบบ ผด.๐๒ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

74 โครงการปรับปรุงทอประปาภายในหมูบาน เปลี่ยนทอประปา PVC เดิม 300,000        ภายในหมูบานไร กองชาง

หมูที่ 1 ตําบลนาโคก โดยใชทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ไทรทอง หมูที่ 1

ความหนา 13.3 ม.ม. จํานวน

800 ทอน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน จัดซื้อเกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน 6,000 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

2 คอมพิวเตอรสํานักงาน จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ 22,000          อบต.นาโคก กองคลัง

ประมวลผล จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน

1 เครื่อง

3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LEDสี จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด 10,000 อบต.นาโคก กองคลัง

แบบ Network เลเซอร หรือชนิด LED สี

แบบ Network จํานวน 

1 เครื่อง

4 ตูวางแฟม 4 ชั้น 40 ชอง มีลอเลื่อน จัดซื้อตูวางแฟม 4 ชั้น 7,000            อบต.นาโคก กองคลัง

40 ชอง มีลอเลื่อน จํานวน
 1 ตู

5 โตะทํางานเหล็ก จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 6,000            อบต.นาโคก กองคลัง

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว

6 เกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน จัดซื้อเกาอี้พนักพิงมีที่ทาวแขน 3,000 อบต.นาโคก กองคลัง

มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

บัญชีครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แบบ ผด.02/1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปด จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 11,000 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2561) 2 บานเปด จํานวน 2 ตู

8 คอมพิวเตอรสํานักงาน จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ 32,000          อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2561) ประมวลผล จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน

2 เครื่อง

9 เครื่องแสกนเนอร จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร 3,200 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2561) แสกนเอกสารไดไมนอยกวา

กระดาษขนาดA4 จํานวน

1 เครื่อง

10 ไฟไซนเรนติดรถยนต จัดซื้อไฟไซเรนติดรถยนต 20,000 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2560) พรอมกลองควบคุมเสียงขนาด

กําลังไมนอยกวา 100 วัตต

พรอมติดติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 722,000 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2560) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป

4 ประตู จํานวน 1 คัน

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ ผด.02/1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โตะพรอมเกาอี้รับประทานอาหารสําหรับเด็ก จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ 21,000          อบต.นาโคก กองการศึกษา

(กันเงินมาจากป 2561) รับประทานอาหารสําหรับเด็ก

จํานวน 7 ชุด

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จัดซื้อหลังคาไฟเบอรกลาสหรือ 34,000          อบต.นาโคก กองสาธารณสุขฯ

(กันเงินมาจากป 2561) เหล็กขนาด 1 ตัน จํานวน 1 หลัง

14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 600,000 อบต.นาโคก สํานักงานปลัด

(กันเงินมาจากป 2560) ขนาด 1 ตัน แบบแคป

2 ประตู จํานวน 1 คัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 คอมพิวเตอรสํานักงาน จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ 22,000          อบต.นาโคก กองชาง

ประมวลผล จอขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน

1 เครื่อง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ

แบบ ผด.02/1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หนวยงาน

เกิดจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จัดซื้อกลองถายภาพระบบ 19,300          อบต.นาโคก กองชาง

ดิจิตอล ความละเอียด 20 

ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลนาโคก
แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2

แบบ ผด.02/1 


