
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
................................................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒6 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีความสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ วันที่  22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

 (นายจิรวัฒน์  ด ารงกูล) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุงถนนภายใน

หมู่บ้านต าบลเกียร ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ถนนภายในหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

30,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านต าบลเกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

20,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา
ภายในหมู่บ้านต าบลเกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทประปาภายในหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

30,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

4 โครงการอุดหนุนการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าในเขตต าบลเกียร ์

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค อ าเภอสุไหงโก-
ลกในการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร ์

50,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

5 โครงการอุดหนุนการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งในเขต 
อบต.เกียร ์

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค อ าเภอสุไหงโก-
ลกในการขยายเขตไฟฟ้า

50,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร ์

  รวม   5   โครงการ 180,000               
 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการถมดินพื้นท่ีสาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
บ้านบาเลาะมาตอ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถมดิน
พื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านบาเลาะมาตอ 
ขนาดกว้าง30.00 เมตรยาว 
50 เมตร หนา 0.56 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

400,000 หมู่ที่ 2  
บ้านบาเลาะ

มาตอ 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสาย
บริษัท (ต่อเส้นเดิม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย หมู่ที่ 5 บ้านสาย
บริษัท (ต่อเส้นเดิม) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 
 

608,000 หมู่ที่ 5 บ้าน
สายบริษัท  

กองช่าง             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กข้างมัสยดิ หมู่ที่ 3 ทะลุ
ภูเขาร้อย(ต่อเส้นเดิม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างมสัยิด หมู่ที่ 3 
ทะลุภูเขาร้อย (ต่อเส้นเดมิ) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

304,000 ข้างมัสยิด  
หมู่ที่ 3 ทะลุ

ภูเขาร้อย 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม  
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างท่อเหลีย่ม หมู่ที่ 2 
สายบ้านมามะขนาด 2.40 X 
1.50 X 6.00 เมตรจ านวน 
3 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

657,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน กม.7 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงถนนในเขตต าบล
เกียร์ หมู่ที่ 2 บ้าน กม.7
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
100 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า400 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

304,000 หมู่ที่ 2  
บ้าน กม.7 

กองช่าง             

  รวม   5   โครงการ 2,273,000               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพต่าง ๆ ของต าบลเกียร ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตา่ง 
ๆ เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่าง ๆ ของต าบลเกียร์ เช่น 
อบรมด้านการท าผลิตภัณฑ์ การจกั
สานหญ้าลิเภา ไม้กวาดดอกหญ้าฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม 

  50,000    
 

ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
การอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดัโครงการ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3 โครงการค่ายเยาวชนวัยใส 
หัวใจเดียวกัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจ
เดียวกันโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคณุวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ฯลฯ 
 
 

200,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการเยาวชนท าดีมี

อาชีพ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเยาวชนท าดีมีอาชีพ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสด ุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการ
การจัดประชุมสามัญ
ประจ าปี ประชุม
ประจ าเดือน และเวที
ประชาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการการจัด
ประชุมสามัญประจ าปี ประชุม
ประจ าเดือน และเวทีประชาคม
ส าหรับอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ี ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการจิต
อาสาพัฒนาบ้านเกิด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการจิตอาสา
พัฒนาบ้านเกิด ส าหรับอุดหนุนสภา
เด็กและเยาวชนต าบลเกียร์โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
 
 

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเกยีร์ ตามโครงการ
รอมฎอนสมัพันธ์เยาวชน
สันติสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการรอมฎอน
สัมพันธ์เยาวชนสันติสุข ส าหรับ
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบล
เกียร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานท่ี ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการ
ลานเด็กดีพื้นท่ีสรา้งสรรค์ 
พลังเด็ก และเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการลานเด็กดี
พื้นที่สร้างสรรค์ พลังเด็ก และเยาวชน 
ส าหรับอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยคา่อาหาร ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งจดัสถานท่ี ค่ามหรสพการ
แสดง ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการ
ส่งเสริมการแก้ปญัหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
(Stop Teen Mom) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเกยีร์ ตามโครงการส่งเสรมิการ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น(Stop Teen Mom)ส าหรับ
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบล
เกียร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  รวม   9  โครงการ 410,000               

 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดักิจกรรมของ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมของผูสู้งอายุ ประจ าปี 2562 
เช่น ป้ายโครงการ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนนิ
โครงการ 

50,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการในการ
กายภาพบ าบัด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรูผู้้ดูแลคนพิการในการกายภาพ 
บ าบัด เช่น ป้ายโครงการ,วิทยากร
,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   2  โครงการ 70,000               
 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกีฬาชุมชนสมัพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ

โครงการกีฬาชุมชนสมัพันธ์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าปา้ย 
ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจดัสถานท่ี ค่า
กรรมการ ค่าการแสดง ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬาฯลฯ 

120,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3 โครงการวอลเลย์บอลเกยีร์
ลีก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการวอลเลย์บอลเกยีรล์ีก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าปา้ย 
ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจดัสถานท่ี ค่า
การแสดง ค่ากรรมการ ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬาฯลฯ 

92,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

  รวม   3   โครงการ 242,000               
 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการเคาะประตดููแล 

ด้วยใจแก่ผูสู้งวัย ผู้พิการ
และผูป้่วยติดเตียง 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผูสู้งอาย ุคน
พิการ และผู้ป่วยตดิเตยีงในพ้ืนท่ี ได้
อย่างทั่วถึง  เช่น ป้ายโครงการ ค่า
วัสด ุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการจดักิจกรรม ฯลฯ 
 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

4 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 

100,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   4   โครงการ 180,000               
 
2.5 แผนงานงบกลาง 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.
เกียร ์

จ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี ใน
อัตราร้อยละ 50 ของยอดเงินท่ี
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

81,563  ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการสงเคราะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ภายในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

42,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3 โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แกผู่้สูงอาย ุ

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ 

2,800,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการสนับสนุนการ

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

1,350,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   4  โครงการ 4,273,563               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการศึกษา 
3.1 แผนงานการศึกษา 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันของโรงเรยีน
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนัของ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยีร์) โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนอาหารเช้า อาหารกลางวนัให้แก่
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี ้
1. โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 
- อาหารกลางวันของนักเรียนระดบัช้ัน
อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีท่ี6จ านวน
195 คนๆละ23บาทจ านวน 200 วัน 
เป็นเงิน 897,000 บาท  
2. โรงเรียนบ้านน้ าใส  
- อาหารกลางวันของนักเรียนระดบัช้ัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี6 จ านวน 
157คนๆละ 23บาท จ านวน 200 วัน
เป็นเงิน 722,200 บาท 

1,619,200 โรงเรียนใน
เขต อบต.

เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเกียร์  

260,250 ศพด.
สังกัด.

อบต.เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู เป็นเงนิ 
128,091.60 บาท   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท เป็นเงิน 
132,158.40 บาท  

3 ค่าอาหารเสรมิ (นม)ของ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ดังนี ้
- โรงเรียนบ้านน้ าใส เป็นเงิน 
319,212.40 บาท 
- โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 เป็นเงิน 
453,403.60 บาท 

772,616 โรงเรียนใน
เขต อบต.

เกียร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย ค่าเงิน
รางวัล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจดัสถานท่ี ค่า
การแสดง ค่ามหรสพ ฯลฯ 

120,000    ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงของ
นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของนักเรียน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
จัดท าป้าย ค่าจ้างบริการพาหนะ ค่าที่
พัก ฯลฯ 

100,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการซ่อมแซมวสัด ุ
อุปกรณ์และครภุณัฑ์ของ 
ศพด.สังกัด อบต.เกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินอ่ืนๆ เช่น วัสดตุ่างๆ 

10,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ฯลฯ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
7 โครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
จัดท าป้าย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน
รางวัล ฯลฯ 

30,000 
 

ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการสนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์กีฬา 
 

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประเภท
วัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการกีฬาในเขตองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเกียร์ เช่น อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการจ้างเหมาแมค่รัว
ส าหรับประกอบอาหารให้แก่ 
ศพด.สังกัด อบต.เกียร ์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จ้างเหมาแม่ครัวส าหรับประกอบอาหาร
ให้แก่ ศพด.สังกัด อบต.เกยีร ์

192,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.เกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างบริการ
รถรับส่งนักเรียน จ านวน 2 คันๆ ละ 
600 บาท/วัน ส าหรับส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาของนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีฐานะยากจนและ
อาศัยอยู่ห่างไกลสถานศึกษา เป็นต้น 
 
 

280,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร
ประกอบของศพด.สังกัด อบต.
เกียร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ไม้
ต่างๆสี ปูนซเีมนต์ กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ หรือ
อาคารอื่นๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.เกียรเ์มื่อเกดิการทรดุโทรมหรือ
เสียหาย 

16,800 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลัก
ส่งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกยีร์ 
ประกอบด้วย  
1) ค่าอาหารกลางวัน ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู จ านวน 
245 วันๆละ20บาทเป็นเงิน 
308,700 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัทจ านวน 
245 วันๆละ20บาท เป็นเงิน 
318,500 บาท 
2) ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหวั) 
ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู คนละ 
1,700 บาท เป็นเงิน107,100 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท คนละ 
1,700 บาท เป็นเงิน110,500 บาท 

939,380 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3) ค่าหนังสือเรียน ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู คนละ 200 
บาท เป็นเงิน7,800 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท คนละ 
200 บาท เป็นเงิน5,400 บาท 
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู คนละ 200 
บาท เป็นเงิน7,800 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท คนละ 
200 บาท เป็นเงิน5,400 บาท 
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู คนละ 300 
บาท เป็นเงิน11,700 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท คนละ 
300 บาท เป็นเงิน8,100 บาท 
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู คนละ 430 
บาท เป็นเงิน16,770 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท คนละ 
430 บาท เป็นเงิน11,610 บาท 
7) ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชิง
สัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ดังนี ้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู เป็นเงนิ 
10,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการอุดหนุนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ 
(ตาดีกา) ตามโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หมู่ที่ 1-5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ตามโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมหมู่ที่ 1-5 ส าหรับ
อุดหนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาอสิลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) นูรลุอิสลามรอวี
ยะห์ (บ้านน้ าใส)โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งจดัสถานท่ี ค่าเงินรางวัล ค่า
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
การแสดง ฯลฯ 

20,000 ศูนย์
การศึกษา
อิสลาม
ประจ า

มัสยดิ (ตา
ดีกา) นูรุล
อิสลามรอ

วียะห์ 
(บ้านน้ า

ใส) 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  รวม   13   โครงการ 4,380,246               
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ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท.เช่น ป้ายโครงการ  วัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดโครงการ อบต.เกียร์สญัจร  
เช่น  ป้ายโครงการ  วัสดุ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เช่น ไม้กวาด ที่โกยขยะ ถุงด า
อุปกรณ์ในการพัฒนาต่างๆ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   2   โครงการ 50,000               
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4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัการหรือสนับสนุนการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ต่างๆ 

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

200,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดโครงการส่งเสรมิความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย เช่น  ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   2  โครงการ 220,000               
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4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ และศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหารหรือเงิน ท าการ
นอกเวลาของอาสาสมัคร ฯลฯ 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนการ
ป้องกันภัยของอปพร.อบต.เกียร ์
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดโครงการฝึกอบรมหรือ  
ทบทวนการป้องกันภัยของ อปพร.
อบต.เกียร์และประชาชนในพ้ืนท่ี 
เช่น ป้ายโครงการ วสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดั
กิจกรรม ฯลฯ 

40,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดโครงการส่งเสรมิต่างๆความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยต่างๆเช่น  ป้ายโครงการ  
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็
ในการจัดกิจกรรม 

30,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม  3  โครงการ 100,000               
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว 
5.1 แผนงานการเกษตร 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ฯลฯ 

 80,000    ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 80,000               
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการเรารักษ์ปา่ เรารักษ์น้ า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเรา

รักษ์ป่า เรารักษ์น้ า เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ป้าย พันธ์ไม้ ดิน ปุ๋ย และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการจดักิจกรรม ฯลฯ 

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 20,000               
 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการชุมชนปลอดขยะสร้าง

สภาวะทีด่ีแก่สิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
ชุมชนปลอดขยะสร้างสภาวะที่ดีแก่
สิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ป้าย และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจดักิจกรรม 
ฯลฯ 

25,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

  รวม   1   โครงการ 25,000               
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ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ต าบลเกยีร ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการอนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์เช่น ป้าย
โครงการ วัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม  

30,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

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

80,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ

ศาสนกิจเดือนรอมฎอน 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการส่งเสรมิการ
ปฏิบัติศาสนกิจเดือน
รอมฎอน เช่น ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

50,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการเทศกาลว่าวไทยสดุแดน
ใต ้

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

200,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

6. โครงการจดัตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนไอยาม ู

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไอ
ยาม ูเช่น วัสด ุอุปกรณ ์และ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ 

80,000 
 

หมู่ที ่2 กอง 
การศึกษาฯ 

            

7. โครงการอบรมศาสนธรรมตาม
คัมภีร์อลักุรอาน 

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

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

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดโครงการลานวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เช่น ป้ายโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

80,000 ต าบลเกยีร ์ กอง 
การศึกษาฯ 

            

9. โครงการจดังานของดีเมืองนรา
และประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นัง่ 

เพื่อสนับสนุนให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสุคริินในการ
จัดงานของดีเมืองนราและ
ประเพณีของดีเมืองนราและ
ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่
นั่ง 

40,000 จังหวัด
นราธิวาส 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10. โครงการอุดหนุนส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสในการจัดท าเรือบุพชาติ
ในงานแข่งขันเรือกอและเรือยาว
และเรือยอกองฯ 

เพื่อสนับสนุนให้กับ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสในการจัดท าเรือ
บุพชาติในงานแข่งขันเรือกอ
และเรือยาวและเรือยอกองฯ 

2,500 จังหวัด
นราธิวาส 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดดารลุฮูดา หมู่ที่ 2 

อุดหนุนให้มัสยดิดา 
รุลฮูดา หมู่ที่ 2 

20,000 มัสยดิดา 
รุลฮูดา  
หมู่ที่ 2 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิด ไอยามู หมู่ที่ 2 
 
 
 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
ไอยามู หมู่ที่ 2 

20,000 มัสยดิ 
ไอยามู  
หมู่ที่ 2 

กอง
การศึกษาฯ 
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2560 2561 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ

ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด
ให้กับมัสยิดอสัสอฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัสสอฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

20,000 มัสยดิ 
อัสสอ
ฮาบะห์  
หมู่ที่ 3 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดรอวียะหห์มู่ที่ 3 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
รอวียะห์ หมู่ที่ 3 

20,000 มัสยดิ 
รอวียะห ์
หมู่ที่ 3 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดอลัฮดีายาตุลอสิลามมี
ยะห์ หมู่ที่ 4 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัลฮีดายาตลุอิสลามมียะห์ 
หมู่ที่ 4 

20,000 มัสยดิ 
อัลฮีดายา

ตุลอิสลามมี
ยะห์  

หมู่ที่ 4 

กอง
การศึกษาฯ 

            

16. โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประเพณีเมาลิด 
ให้กับมัสยิดอลัคอยรียะห์  
หมู่ที่ 5 

อุดหนุนให้มัสยดิ 
อัลคอยรียะห์ หมู่ที่ 5 

20,000 มัสยดิ 
อัลคอยรี

ยะห์  
หมู่ที่ 5 

กอง
การศึกษาฯ 

            

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 1 : บริหารงานทั่วไป 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ให้แก่บุคลากร 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่า
ตกแต่งสถานท่ีฯลฯ ในการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคลากรของ อบต.
เกียร์ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่เข้าร่วม 

120,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

2 โครงการอบรมสมัมนา 
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนและ
กลุ่มต่างๆของ อบต.เกยีร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชนและกลุ่มต่างๆของ อบต.เกยีร์ 
เช่น ป้ายโครงการ วสัดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

450,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

3 โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม ้และพวงมาลาหรือค่าใช้จา่ยใน
การจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด

20,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานรัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ ตลอดจนวันส าคัญต่างๆที่
เกี่ยวข้องหรือมีหนังสือสั่งการเช่นวัน
ปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย วันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครนิ
ทราบรมราชชนน ี ฯลฯ 

4 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการ 

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
ที่เป็นกลางด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจ  

15,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

5 โครงการจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ 
ประกอบด้วย จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
งานรักษาความปลอดภัย งานท าความ
สะอาดงานดูแลต้นไม้ งานศึกษาวจิัย 
งานติดตามประเมินผล งานบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น ฯลฯ 

192,000 
 

ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

6 โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ 
อบต.เกียร ์

พัฒนาเว็ปไซต ์ อบต.เกียร ์ 2,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

7 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น บอรด์ 
ปฏิทิน วารสาร ป้ายไวนลิ สิ่งตีพิมพ์ 
จดหมายข่าว  ฯลฯ 

130,000 ต าบลเกยีร ์ ส านักปลดั             

8 โครงการจดักิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเป็นวันท่ี อบต.เกยีร์ 
มีผลบังคับจัดตั้งตาม
กฎหมาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเป็นวันท่ี อบต.
เกียร์ มผีลบังคับจดัตั้งตามกฎหมาย 
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สังฆทานธูปเทียนและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการจดักิจกรรม ฯลฯ 

20,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์

ต่างๆ ของ อบต.เกียร ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต์า่งๆ
เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครภุณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ครภุัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ฯลฯ 

120,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

10 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต.เกียร์(ห้อง
ผู้บริหาร) 

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.
เกียร์(ห้องผู้บริหาร) ขนาดกว้าง 6.5 
เมตร ยาว 10 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

230,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้กับเทศบาล
ต าบลสุคิรินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. 

25,050 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

12 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและการ
ประชาสมัพันธ์อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์
การจัดเก็บภาษ ี

5,000 ต าบลเกยีร ์ กองคลัง             

13 โครงการการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ในการจัดข้อมลู
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน เพื่อ

50,000 ต าบลเกยีร ์ กองคลัง             
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ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ    ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธ์ิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ เช่นด าเนินการ
จัดท าข้อมูลประมวลผลการด าเนนิการ
ส ารวจข้อมลูภาคสนาม ค่าวัสดุในการ
จัดท าโครงการ 

  รวม   13   โครงการ 1,379,050               
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 2 : การศึกษา 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั่วไป 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
บริการผู้ดูแลเด็ก และนักการภารโรง 
เป็นต้น 

768,000 ต าบลเกยีร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ตา่งๆ 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจดัท า
ป้าย และสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10,000 ต าบลเกยีร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

  รวม   2  โครงการ 778,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 3 : เคหะและชุมชน 
ล า โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที ่ หน่วย 2561 2562 
ดับ  กิจกรรม  ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงาน

ของ อบต.และงานอ่ืนๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ ประกอบด้วย 
จ้างเหมาคนงานปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้านไฟฟ้า และงาน
สาธารณูปโภคอื่นๆ 

108,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

2 ค่าจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองช่าง 

5,000 ต าบลเกยีร ์ กองช่าง             

  รวม   2   โครงการ 113,000               
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แบบ ผด.02/1  
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 จัดซื้อครภุัณฑ์

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 

42,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

2 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
หมึกพิมพ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง 

8,600 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน  1 เครื่อง 

21,000 อบต.เกียร ์ กองคลัง             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ 
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกจ านวน 
1 เครื่อง   

7,900 อบต.เกียร ์ กองคลัง             

รวม 5 โครงการ  95,500               
 
 
 

 แบบ ผด.02/1 
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1.2 แผนงาน การศึกษา 
ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ 
ส าหรับงานส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
ตามคณุลักษณะพื้นฐานเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้นเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ยิ่งข้ึน 
 

16,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกหมึกพิมพ ์

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

4,300 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 โครงการ  64,900               
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1.3 แผนงาน เคหะและชมุชน 
ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง ตามคณุลักษณะ
พื้นฐานเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ยิ่งข้ึน 

21,000 อบต.เกียร ์ กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  21,000               
 
2.ประเภทครภุัณฑ์  ส านักงาน 
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

56,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

2 จัดซื้อโซฟา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโซฟา 
ส าหรับให้บริการประชาชน
จ านวน 1 ชุด 
 

20,000 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             
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ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

3 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส าหรับ
พนักงานทุกระดับ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ส าหรับพนักงานทุกระดับ 
จ านวน 4 ชุด 

30,400 อบต.เกียร ์ ส านักปลดั             

รวม 3  โครงการ  106,400               
 
2.2 แผนงาน การศึกษา 

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

1 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส าหรับ
พนักงานทุกระดับ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ส าหรับพนักงานทุกระดับ 

7,600 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

2 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส าหรับ
พนักงานทุกระดับ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
เกียร์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ส าหรับพนักงานทุกระดับ 
จ านวน 2 ชุด 

12,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 โครงการ  19,600               
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ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ 
1.2 แผนงาน การศึกษา 

ล า ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน 2561 2562 
ดับ   (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

1 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.เกียร์ จ านวน 
2ชุดโดยมลีักษณะคุณสมบัติ
ดังนี ้
1.ชุดกล้องวงจรปิดความชัด2
ล้าน(1080P)ระดับ FULLHD
ชัดที่สุด ดผู่านมือถือไดต้ลอด 
24 ช่ัวโมง 
2.ตัวกล้องมีไฟเทคโนโลยี 
SMDLED ประหยดัไฟและไม่
ท าให้กล้องเกิดความร้อนอีก
ทั้งยังได้ภาพช่วงเวลากลางคืน
ที่สว่างกว่าเดิม 2 เท่า 
3.ระยะการมองเห็นช่วง
กลางคืน 20-30 เมตร 
4.รายละเอียดลักษณะอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

25,000 อบต.เกียร ์ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 โครงการ  25,000               
 

 
 
 


