




 
ค ำน ำ 

 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  และประกาศใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  ๒๕๕9  แตเ่นื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม
ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ใน
แผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่ าว  เ พ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที ่2 พ.ศ.2559       
        
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
แก้ไข/เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ที่แก้ไข 

 
 
 



 

     2 
แบบ  ผ 01  

 

รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม แก้ไข ครั้งที่1/2561 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 

2.1  แผนงานการศึกษา 
 

แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคาใช้
จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศพด. 
ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศพด. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเด็กท่ี
มีพัฒนาการตาม
วัย 

เด็กในศพด.
มีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสม

ตามวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

                   
                     แผนที่แก้ไข     

        

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศพด. 
ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศพด. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเด็กท่ี
มีพัฒนาการตาม
วัย 

เด็กในศพด.
มีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสม

ตามวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
เหตุผลที่แก้ไข : ใช้ค าไม่ถูกต้องในรายละเอียดชื่อโครงการ 
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แบบ  ผ 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
   2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
ศาสนาและประเพณีเทศกาล
วันมาฆบูชา 

เพ่ือส่งเสริมและเปิด 
โอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมกันสักการะ 
บูชาพระพุทธลาล ี

สนับสนนุการจัดงานวนัมาฆบูชา 
ของหน่วยงานภายในอ าเภอบางขัน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร่วมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

กองศึกษา 

                   
                       แผนที่แกไ้ข      

        

1 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
ศาสนาและประเพณีเทศกาล
วันมาฆบูชา 

เพ่ือส่งเสริมและเปิด 
โอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมกันสักการะ 
บูชาพระพุทธลีลา 

สนับสนนุการจัดงานวนัมาฆบูชา 
ของหน่วยงานภายในอ าเภอบางขัน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร่วมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

กองศึกษา 

 
 
เหตุผลที่แก้ไข : ใช้ค าไม่ถูกต้องในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ที่เพิ่มเติม 
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แบบ ผ 01  
 
รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4         
 

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายไสยาสน-์ป่าแต้ว
(ทิศเหนือ)ม.4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนนผวิแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ 2562  ก่อสร้าง 330 ม. 
-ปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้าง 330 ม. 
-ปีงบประมาณ 2564  ก่อสร้าง 340 ม. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
660,000 

 
 
 
 
 

660,000 

 
 
 
 
 
 

680,000 

ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 10          
2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์

คอนกรีต สายควนเมา-เคี่ยม
งาม(ตอนบ้านช่องเหรียง) ม.10 

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนใช้สัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนนผวิแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
งบประมาณ 2,000,000 บาท                       
-ปีงบประมาณ 2562  ก่อสร้าง 330 ม. 
-ปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้าง 330 ม. 
-ปีงบประมาณ 2564  ก่อสร้าง 340 ม. 

  
 
 

 
660,000 

 

 
 
 
 
 

660,000 

 
 
 
 
 
 

680,000 

ร้อยละของประ ชาชน
ที่ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เพ่ือปรับปรุงถนน  และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความจ าเป็น ความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที ่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)      

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สมุนไพรข้างรั้ว  ผักข้างบ้าน 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้เรียนรู้ประโยชน์
และสามารถน าสมุนไพร และ
ผักต่างๆ มาใช้ประโยชน ์
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการสง่เสริมการ
เรียนรูส้มุนไพรข้างรั้ว ผักข้างบ้าน 

 30,000 30,000 
  

30,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเรียนรู้
การปลูก การรักษา
และการใช้
ประโยชนจ์าก
สมุนไพรและผัก
ท้องถิ่นต่างๆ  

กอง
การศึกษา
ฯ 

2 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการการป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กปฐมวยั เช่น โรคมือ
เท้าปาก 

 20,000 20,000  20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กใน ศพด มี
อัตราเกิด
โรคติดต่อน้อยลง 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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      แบบ ผ 01(ต่อ) 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.1  แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที ่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)      

3 โครงการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการผู้สูงอาย ุ

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
และการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
สร้างความรักความสามัคคีใน
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

จัดการแข่งกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส ่เกิด
การร่วมกลุ่มในการ
ท ากิจกรรม 

กอง
การศึกษา
ฯ 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลาม 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจรยิธรรมใหป้ระชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน 

 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

5 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับศาสนพิธีทางพุทธ
ศาสนา 

เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สืบทอด
พิธีกรรมทางศาสนา 

จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสน
พิธีทางพุทธศาสนา 

 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร่วมสืบทอด
กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา
ฯ 

รวมแผนงานการศึกษา 5 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ 
      
1 
 

โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานของผู้น าชุมชนภายใน
ต าบล 

เพ่ือสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมของ ผู้น า
ชุมชน ให้มีศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขมาก
ขึ้น 

- สนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานของ ผู้น า
ชุมชนเช่น  อบรมฟ้ืนฟู
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

  20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

ร้อยละของ  
ผู้น าชุมชน.ที่
เข้าร่วม 

ผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขดียิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-จ านวนสัตว์เลี้ยงที่เป็น
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า 
-กิจกรรมส ารวจจ านวน
สุนัขในพื้นที่ 
-กิจกรรมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 50,000 50,000 50,000 ไม่มีการแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า 

ไม่มีผู้เสียชีวิต 
จากโรคพิษสุนัข 
บ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

1 
 

โครงการค่ายเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้ทัน
ภัยของยาเสพติดและมี
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือไม่ให้ไป
มั่วสุมกับยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลบา้นนิคม  60,000 60,000 60,000 จ านวนร้อยละ
ของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที ่

เด็กและเยาวชน
รู้ทันภัยยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลดั 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้เยาวชนในพื้นท่ีต าบลมีความรู้ และห่างไกลยาเสพติด 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

           
1 โครงการรักษาความสะอาด 

บริเวณสองข้างทางถนนและ
พ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดบริเวณถนน
สองข้างทางถนนใน
พ้ืนที่ 

ถนนสองข้างทางในพ้ืนที่  50,000 50,000 50,000 พ้ืนที่สองข้าง
ทาง 

เกิดความ
สะอาดใน
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

 

รวมแผนงานการเกษตร 1 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือรักษาความสะอาดของถนนหนทาง และพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
และลดมลพิษ 

เพ่ือลดมลพิษทางน้ าทาง
อากาศและทางเสียง 
(เป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน) 

รณรงค์ให้ความรู้ 
จัดการอบรมวิธีการจัดการ
มลพิษ 

 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วม 

มลพิษลดลง ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในต าบล 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ(เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 
คน) 

รณรงคใ์ห้ความรู้,จัดการอบรม
วิธีการจัดการ 

 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วม 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ที่
เกิดประโยชน์
ต่อตัวเอง 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2 
 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต าบล 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 

           
1 โครงการปรองดอง

สมานฉันท์และการ
ปกป้องสถาบัน 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีความ
สามัคคีและตระ 
หนักถงึความ 
ส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

     ประชาชนทั่วไป  20,000 20,000 20,000 ไม่มีการรายงาน
ร้องเรียน ความ
ขัดแย้งทาง
การเมืองในพ้ืนที่ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความ
สามัคคีกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจ้างที่ปรึกษา 
วิจัย ประเมินผล ประเมิน
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

เพ่ือส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

     ข้อมูลเชิงประจักษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

สามารถบริการ
ให้ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2 
 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : โครงการที่ 1 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
โครงการที่ 2 เพ่ือให้ทราบถึงผลของความพอใจของประชาชนจากการได้รับบริการของหน่วยงาน และน าผลที่ได้มาศึกษา ปรับปรุง แก้ไข  
การบริการให้ตรงกับความต้องการ และเกิดความพอใจสูงสุดของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
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แบบ ผ 02  
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนคิม อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

1 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
สนับสนนุการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีชักพระ 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีสว่น
ร่วมในประเพณีอันดี 

สนับสนนุการจัดงานประเพณี
ชักพระ สภาวฒันธรรมอ าเภอ
บางขัน 

37,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร่วมอนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

กองศึกษา สภาวัฒนธรรม  
อ.บางขัน 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
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แบบ ผ 02 (ต่อ) 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

1 โครงการอุดหนุนตาม
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข13หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
หมู่บ้านละ 3 โครงการ  คือ 
1.โครงการ สตรีไทย ร่วมใจ
ต้านภัย มะเร็งเต้านม 
ประจ าปี 2561 
2.โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กใน
ชุมชน 
3.โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจต้านยาเสพติด ใน
ชุมชน ประจ าปี 2561 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขภาพ
อนามัยและพิษภัยจาก
ยาเสพติด 

ประชาชนในพ้ืนที ่ 260,000 
 

   จ านวน
หมู่บ้านที่จัด
กิจกรรมครบ
ทั้ง 3 โครงการ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มี
สุขภาพ
ร่างกายดีและ
แข็งแรง 

สป. คณะกรรมการ
หมู่บ้านในพ้ืนที ่
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1 
 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เพ่ิมเติม : เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
 

  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
 ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ  

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู
แบบแยกส่วนจ านวน 2 เครื่อง 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑส์ านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล าดบัท่ี 10.8.1 

 32,400  32,400 ส านักงานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
  -ตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล าดบัท่ี 10.8.2 

 21,000   ส านักงานปลัด 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่นจ านวน 1 เครื่อง 
  -ตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล าดบัท่ี 10.1.1 

 18,000   ส านักงานปลัด 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 
ชุด (ตามราคาท้องตลาด) 

 50,000   ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564  
5 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ 
 

เครื่องส ารองไฟจ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
2,800 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 8,400   กองคลัง 
 
 
 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย (Access point) 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 10,000   
 
 
 
 

กองคลัง 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ 

รถจักรยานยนต์ ไม่ต่ ากว่า 125 ซีซี จ านวน 1 คัน 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศราคากลางและมาตรฐานครภุัณฑ์
ประจ าป ี

 45,000   กองคลัง 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการ 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน multifunction  
จ านวน 1 เครื่อง ปีละ 30,000 บาท 
-ราคาตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

แบบ ผ.08(ต่อ) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อปฏิบัติงานราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 3เครื่องเครื่องละ 30,000 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 90,000   กองคลัง 

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อปฏิบัติงานราชการ เครื่องพิมพ์ชนิดDot matrix printer แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอล 

 23,000   กองคลัง 

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อปฏิบัติงานราชการ ตู้เก็บเอกสารหรือแบบฟอร์มส าคญัของทางราชการ
และตู้จดัเก็บฎีกา 5 ใบ โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศราคากลางและมาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าปี 
(ราคาใบละ 8,000 บาท) 

 40,000   กองคลัง 

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อปฏิบัติงานราชการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 40,000 BTU ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลาก
ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามประกาศราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าปี 2561 หน้า 78 ข้อ 10.8 

 52,000   กองคลัง 

แบบ ผ.08(ต่อ) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นนิคม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 

 
 

 
 
เหตุผลและความจ าเปน็ที่เพิม่เติม :  เพื่อให้มีครุภณัฑส์ านักงานเพียงพอตอ่การปฏิบัตริาชการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ                                         
 
 

 
 

 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564  
13 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

โต๊ะนักเรียนอนุบาลแบบกลุม่ 6 ที่น่ัง ขนาด 
120x60x55 ซม. เก้าอี้ขนาด 25x25x25 ซม.
โครงสร้างขาเป็นเหล็ก ที่น่ังพิงหลัง จ านวน 8ชุด 

 30,000  30,000 กองการศึกษาฯ 

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการท างาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
  -ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มีนาคม 2560 ล าดับที่ 10.8.1 

47,000    กองช่าง 

รวมแผนงาน 14 

แบบ ผ.08(ต่อ) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง 
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 แบบ ผ 01  

 

รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2561 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7         
 

28 โครงการขุดลอกฝาย(ดูดโคลน) 
พร้อมสร้างระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า 
ในการอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ขุดลอกฝาย (ดูดโคลน) พร้อมต่อ
ท่อประปา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่ีน้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

กองช่าง 

 
                       แผนที่เปลี่ยนแปลง 
                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 
พร้อมติดตั้งระบบประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า 
ในการอุปโภค บริโภค 
ตลอดป ี

ขุดลอกฝาย พร้อมต่อท่อประปา  700,000   ร้อยละของ
ประชาชนทีม่ีน้้าใช ้

ประชาชนมีน้้า
ในการอุปโภค
บริโภคตลอดป ี

กองช่าง 

 
เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณแ์ละความจ้าเป็น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 



 

21 
แบบ ผ 01 (ต่อ) 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
 2.1  แผนงานการศึกษา 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที ่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)      

15 โครงการค่ายเยาวชน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณ ์
และความรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆ  เช่น การป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การประกอบอาชพี 
ความรู้ด้านภาษา จรยิธรรม คุณธรรม 
วินัย ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ทางชนมีความรู้ ใน
กิจกรรมที่จัดเพ่ิม
มากขึ้น 

สป.,กอง
การศึกษา 

 
แผนที่เปลี่ยนแปลง 

15 โครงการค่ายเยาวชน เพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสบการณ ์
และความรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆ  เช่น การป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การประกอบอาชพี 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  English 
camp  จรยิธรรม คุณธรรม วินยั ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ทางชนมีความรู้ ใน
กิจกรรมที่จัดเพ่ิม
มากขึน้ 

สป.,กอง
การศึกษา 

 

เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เพ่ิมเป้าหมายโครงการในด้านความรู้ทางภาษา 
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ผ 01 (ต่อ) 

 2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับ 
ผิดชอบ 

           
8 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน 

งานประเพณ ี
  
  

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณี เชน่ งานประเพณีชักพระ 
ระเพณีงานลอยกระทงประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาต ุ
สนับสนนุวันผู้สูงอายุประเพณีงานบุญเดือนสิบ 
ก่อสร้างลานบริเวณจัดงานลอยกระทง ประเพณี
บุญทานไฟฯลฯ 

180,000 
  
  

180,000 
  
  

180,000 
  
  

180,000 
  
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

  

 
แผนที่เปลี่ยนแปลง 

8 โครงการส่งเสริมประเพณีชัก
พระ  
  

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณีชักพระ 
 

40,000 
  
  

40,000 
  
  

40,000 
  
  

40,000 
  
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

  

11 โครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง 
 

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณีลอยกระทง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

  

12 โครงการส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา 
 

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณีเข้าพรรษา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

  



 

23 
 

แบบ ผ 01 (ต่อ) 
แผนที่เปลี่ยนแปลง(ต่อ) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับ 
ผิดชอบ 

           
13 โครงการส่งเสริมประเพณีงาน

บุญเดือนสิบ 
 

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณีงานบุญเดือนสิบ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

14 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญ
ทานไฟ 
 

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนนุงานประเพณีบุญทานไฟ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนสบื 
ทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
ลูกชั่วหลานต่อไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

  

 
เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เป็นโครงการที่ต้องแยกกันด้าเนินการ และไมส่ามารถด้าเนินการได้ในคราวเดียวกันได้ 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ 
      
6 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง ต่อ 

เติมศาลาเอนกประสงค์ประจ้า 
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมของหมู่ 
บ้าน 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
- สนับสนนุวสัดุครุภัณฑ์ใช้งานใน
ศาลาเอนกประสงค์ท้ัง 13 หมู่บ้าน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ้านวนสถานที ่ ประชาชนม ี
สถานที่ในการจัด 
กิจกรรมของหมู ่
บ้าน 

ส้านักงาน 

ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
แบบ ผ 01 (ต่อ) 

แผนที่เปลี่ยนแปลง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
  2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ ที่รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง 
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ 
-สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ใช้งานใน
ศาลาเอนกประสงค์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
-หมู่ที่ 1 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 2 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 3 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 4 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 5 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 6 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 7 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 8 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 9 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 10 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 11 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 12 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 
-หมู่ที่ 13 จ้านวนเงิน 100,000 บาท 

 
 

 1,300,000 
 

1,300,000 
 

จ้านวน
สถานที่ 

ประชาชนมี 
สถานที่ใน
การจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ส้านักงาน 
ปลัด 

เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง  : แยกรายละเอียดงบประมาณและเพ่ิมงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านให้เหมาะสม เพ่ือก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ต่อเติมและสนับสนุน 
   วัสดุครุภัณฑ์ทีใ่ช้งานในศาลาเอนกประสงค์ ให้มีสภาพการใช้งานที่พร้อมส้าหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ ของประชาชน 



 

26 
แบบ ผ 01 (ต่อ) 

 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

จะได้รับ 
      
7 โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดย 

โดยสาร 
 

เพ่ือเป็นที่พักผู้โดยสารและผู้
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณสี่แยกปา่
แต้ว และสามแยกพงษ์ภัณฑารักษ ์

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

จ้านวนที่พัก
ผู้โดยสาร 

ประชาชนและผู ้
สัญจรไปมามีที ่
พักผู้โดยสาร 

ส้านักงาน 
ปลัด 

  
  

 
แผนที่เปลี่ยนแปลง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
 2.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2 โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดย 
โดยสาร 
 

เพ่ือเป็นที่พักผู้โดยสาร
และผู้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างศาลาที่พักจ้านวน 2 
ศาลา 
1.บริเวณ สี่แยกป่าแต้ว 
100,00บาท 
2.สามแยกพงษ์ภัณฑารักษ์ 
100,00บาท 

  200,000 
  

200,000 
  

จ้านวนที่พัก
ผู้โดยสาร 

ประชาชนและผู้
สัญจรไปมามีที่
พักโดยสาร 

ส้านักงาน 
ปลัด 

  
  

 
เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : แยกรายละเอียดงบประมาณ และก้าหนดห้วงเวลาการด้าเนินการใหม่ที่เหมาะสม 
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แบบ ผ 01 (ต่อ) 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที ่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับ 

ผิดชอบ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)      

6 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษ ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ข้อมูล 

มีข้อมูลการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

 
แผนที่เปลี่ยนแปลง 

6 โครงการจัดท้าแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบข้อมูล
การจัดเก็บ
ภาษีมีความ
ถูกต้องมาก
ขึ้น 

รายได้ของ 
อบต.บ้านนิคมมี
มากขึ้น 

กองคลัง 

 

เหตุผลและความจ้าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : จัดท้าโครงการโดยครอบคลมุถึงทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องมากขึ้น   
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนคิม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 
 

 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

 
เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์งบประมาณ และความจา้เปน็ในห้วงเวลาของการใช้งาน 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

จัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
จัดท้ากิจกรรม
เผยแพร ่

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรบังานประมวลผล 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

21,000   21,000 ส้านักงานปลัด 

 
           แผนที่เปลี่ยนแปลง 
6 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
จัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
จัดท้ากิจกรรม
เผยแพร ่

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรบังานประมวลผล
จ้านวน 1 เครื่อง 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 21,000  21,000 ส้านักงานปลัด 

แบบ ผ.08 
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แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี  (พ.ศ.2561-2564) 

 
 แผนที่เปลี่ยนแปลง 

 
เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์งบประมาณ และความจา้เปน็ในห้วงเวลาของการใช้งาน 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส้าหรับงานสา้นักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จ้านวน 1 เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

16,000 16,000 16,000 16,000 ส้านักงานปลัด 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงาน
ส้านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส้าหรับงานสา้นักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จ้านวน 1 เครื่อง    
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 22,000   
 
 

ส้านักงานปลัด 

แบบ ผ.08 (ต่อ) 
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 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์งบประมาณ และความจา้เปน็ในห้วงเวลาของการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

จัดหาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เครื่องถ่ายเอกสารดจิิตอล(ขาวดา้ 30 แผ่น/นาที 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

120,000 120,000  21,000 ส้านักงานปลัด 

 
             แผนที่เปลี่ยนแปลง 
8 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส้านักงาน 
จัดหาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด้า)ความเร็ว 
30 แผ่น/นาทีจ้านวน 1 เครื่อง 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑส์้านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 ล้าดบัท่ี 10.2.1 

  120,000  ส้านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.08 (ต่อ) 
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 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์งบประมาณ และความจา้เปน็ในห้วงเวลาของการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะท้างาน
พร้อมเก้าอี้ ส้าหรับ
งานส้านักงาน  
 

โต๊ะท้างานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้   
 (ปี 64 : จ้านวน 2 ชุด) 

6,500 6,500 6,500 13,000 ส้านักงานปลัด 

 
             แผนที่เปลี่ยนแปลง 
4 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส้านักงาน 
เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
ท้างาน 

โต๊ะท้างาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเกา้อี้ จ้านวน 2 ชุด 
ชุดละ 6,500 บาท 
 

 13,000   ส้านักงาน
ปลัด/กองคลัง 

 

แบบ ผ.08 (ต่อ) 



 

32 
 
 
 

 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  เนื่องจากมีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และไมไ่ดบ้รรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

20 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหา
เครื่องพิมพ์เลเซอร/์
ชนิดขาวด้า led 
ขาวด้า (30 หน้า/
นาที)ส้าหรับงาน
ส้านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด้า (30 
หน้า/นาที)   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 - 9,600  กองการศึกษา 

 
             แผนที่เปลี่ยนแปลง 
20 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
เพื่อจัดหา
เครื่องพิมพ์เลเซอร/์
ชนิดขาวด้า led 
ขาวด้า (30 หน้า/
นาที)ส้าหรับงาน
ส้านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด้า (30 
หน้า/นาที)   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

9,600 9,600 9,600 9,600 กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 (ต่อ) 
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 แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เหตุผลและความจา้เปน็ที่เปลีย่นแปลง  :  เนื่องจากหว้งเวลาเดมิที่ตั้งงบประมาณไว้ เครื่องเล่นสนามยังใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

22 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

เครื่องเล่นสนาม 65,500  65,500  กองการศึกษา 

 
             แผนที่เปลี่ยนแปลง 
22 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส้านักงาน 
เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

ชุดเครื่องเล่นสนามรวมจ้านวน 1 ชุด เช่น 
กระดานลื่น อุโมงค์ ที่ปีนป่าย ชิงช้า 

 65,500  65,500 กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 (ต่อ) 


