
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 300,000 พ้ืนท่ี

1 หมู่ท่ี 1 -  หมู่ท่ี 17 ต าบลละอาย จากเหตุภยัพิบติัน ้าท่วมหรือฝน อบต. ต าบลละอาย กองช่าง

ตกหนกัหรือมีเหตุความจ าเป็น (17 หมู่บา้น)

เร่งด่วน                   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 ต าบลละอาย กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

สายขา้งบา้นนายประภกัต ์ศรีเปารยะ ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2  กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

 สายหนานเขอ ยาว 160 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

4 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

สายหนา้ อบต.ละอายหมู่ท่ี 3  ต าบลละอาย ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายหนา้ศาลาหมู่บา้น กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7  ต าบลละอาย ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขา้ง กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

รพ.สต.บา้นทอนวงัปราง หมู่ท่ี 8 ต าบลละอาย ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 9 ต.ละอาย กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

สายวงแหวน ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย อ ำเภอฉวำง  จังหวดันครศรีธรรมรำช
ก. ยุทธศำสตร์จังหวดัที ่ 4 กำรพัฒนำคน ชุมชน และสังคมให้น่ำอยู่เข้มแขง็ มัน่คงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่   4  พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 ต.ละอาย กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

สายทางข้ึนน ้าตกบา้นสวนอาย ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้ึนอุทยาน กวา้ง  4  เมตร 350,000 หมู่ท่ี12 กองช่าง

หมู่ท่ี 12 ต าบลละอาย ยาว 160.50 เมตร หนา  0.15 ม. อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

10 เพ่ือจ่ายเงินชดเชยผูป้ระกอบการก่อสร้าง ชดเชยค่าก่อสร้าง(ปรับค่า k) 242,000 พ้ืนท่ี กองช่าง
อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ หมู่บา้นในพ้ืนท่ี 300,000 พ้ืนท่ึ กองช่าง

ประปาพระราชด าริ/หมู่บา้น/ประปาภูเขา ต าบลละอาย (17 หมู่บา้น) อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

12 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 375,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4  ต าบลละอาย ส่งน ้าแก่ประชาชนดียิง่ข้ึน อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 464,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

หมู่ท่ี 6  ต าบลละอาย ส่งน ้าแก่ประชาชนดียิง่ข้ึน อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

14 โครงการขยายเขตระบบจ่ายน ้าประปาหมู่บา้น  ระยะทาง 247,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ต าบลละอาย 3,120 เมตร อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 422,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

หมู่ท่ี 14  ต าบลละอาย ส่งน ้าแก่ประชาชนดียิง่ข้ึน อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

16 โครงการขยายเขตระบบจ่ายน ้าประปาหมู่บา้น  ระยะทาง 152,000 หมู่ท่ี 17 กองช่าง

หมู่ท่ี 17 ต าบลละอาย 2,042 เมตร อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

17 โครงการบ ารุงรักษาและพฒันาแหล่งน ้าขุดลอก เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 200,000 พ้ืนท่ึ กองช่าง

หนองน ้า/เหมือง/คูคลอง/ฝายน ้า/สาธารณะ และภยัแลง้ของหมู่บา้น อบต. ต าบลละอาย อบต.ละอาย

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

1.2 แผนงำนกำรพำณชิย์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภยัพิบติั อบรมซกัซอ้มแผนสาธารณภยั 50,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

องคก์ารบริส่วนต าบลละอาย ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความ จดักิจกรรมอบรมและ 50,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

19 ปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ ด าเนินโครงการในการสร้าง ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

ความปรองดอง

20 โครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติด ด าเนินกิจกรรมป้องกนัและ 50,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

ในพ้ืนท่ีต าบลละอาย เฝ้าระวงัยาเสพติดในพ้ืนท่ี ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

21 โครงการศูนยค์วามปลอดภยัทางถนนช่วงเทศกาล จดัศูนยค์วามปลอดภยัทางถนน 65,000 บริเวณส่ีแยก งานป้องกนัฯ

ปีใหม่และสงกรานต ์ประจ าปี 2564 ควนสงสาร ส านกังานปลดั

22 โครงการให้บริการช่วยเหลืองานกูชี้พ ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 374,400 ศูนย ์อปพร. งานป้องกนัฯ

กูภ้ยังานแพทยฉุ์กเฉิน(FR) อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

23 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัท์ บ  ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 ท่ีท  าการ งานป้องกนัฯ

ส านกังานของ อบต. ประจ าปี 2564 วิทยส่ืุอสาร/แผงกั้นจราจร/รถยนต์ อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

24 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า จ านวน 1 รุ่น 35,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

25 ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต. ละอาย 100,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

ในพ้ืนท่ีต าบลละอาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

26 จดัหาวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับสมาชิกศูนย์ ชุด อปพร. ชุด เคร่ืองแต่งกาย 30,000 ศูนย ์อปพร. งานป้องกนัฯ

อปพร.ต าบลละอาย ชุดปฏิบติังาน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

ก. ยุทธศำสตร์จังหวดัที ่ 4 กำรพัฒนำคน ชุมชน และสังคมให้น่ำอยู่เข้มแขง็ มัน่คงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่   3 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนสังคม
2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการดบัเพลิง จดัซ้ืออุปกรณ์ดบัเพลิงและ 45,000 ศูนย ์อปพร. งานป้องกนัฯ

และอุปกรณ์กูภ้ยั อุปกรณ์กูภ้ยั อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

28 จดัซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือทาง ถุงมือ/ยาเวชภณัฑ/์ 10,000 ศูนย ์อปพร. งานป้องกนัฯ

การแพทยฉุ์กเฉินเบ้ืองตน้ หนา้กากป้องกนั อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

29 จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน แบบชั้นปรับระดบั 3 ชั้น จ านวน 2 ตู้ 11,000 ศูนย ์อปพร. งานป้องกนัฯ

ตูล้ะ 5,500 บาท อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

30 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส าหรับประมวลผล เพ่ือใชป้ระมวลผล/บนัทึกขอ้มูล 22,000 ท่ีท  าการ งานป้องกนัฯ

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

31 ค่าเดินทางไปราชการของผูป้ฏิงานฝ่ายป้องกนัฯ ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพกั/ยานพาหนะ 30,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

/สมาชิก อปพร.ตามค าสั่งผอ.ศูนย์ อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุม เพ่ือป้องกนัและควบคุม 50,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

32 โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี ต าบลละอาย และส่ิงแวดลอ้ม

ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

33 โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุม เพ่ือป้องกนัและ 10,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

โรคพิษสุนขับา้ในพ้ืนท่ี ต.ละอาย ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ต าบลละอาย และส่ิงแวดลอ้ม

ส านกังานปลดั

34 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ละอาย สมทบกองทุนฯ 300,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

35 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 17 340,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่บา้นละ 20,000 ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

36 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ สนบัสนุนงบประมาณ 60,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลละอาย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

เก่ียวกบัการฉีดวคัซีน/อ่ืนๆ

37 โครงการส ารวจขอ้มูลสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัว์ สนบัสนุนงบประมาณ 20,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลละอาย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน ต าบลละอาย และส่ิงแวดลอ้ม

การด าเนินงาน ส านกังานปลดั

38 โครงการป้องกนัและระงบั พ้ืนท่ีต  าบลละอาย 100,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

โรคติดต่อในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 17 ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนสังคม
2.2 แผนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนดา้น เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน 30,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือไม่ ต  าบลละอาย ส านกังานปลดั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กวา้ง 10 เมตร 353,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
บริเวณศาลาประจ าหมู่บา้นม. 5 ต.ละอาย ยาว 15 เมตร ต าบลละอาย อบต.ละอาย

41 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 2,300 เมตร 125,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ต าบลละอาย จ านวน 20 ชุด ต  าบลละอาย อบต.ละอาย

42 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 1,800 เมตร 128,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ต าบลละอาย จ านวน 16 ชุด ต  าบลละอาย อบต.ละอาย

43 โครงการติดตั้งไฟแสงสวา่งชุมชน ขนาด 400 W 86,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง
โซล่าเซลห์มู่ท่ี 15 ต าบลละอาย จ านวน 40 จุด ต าบลละอาย อบต.ละอาย

44 โครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บา้น กวา้ง 6 เมตร 112,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ต าบลละอาย ยาว 12 เมตร ต าบลละอาย อบต.ละอาย

45 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บา้น กวา้ง 12 เมตร 384,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง
หมู่ท่ี 16 ต าบลละอาย ยาว 17 เมตร ต าบลละอาย อบต.ละอาย

46 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง 12 เมตร จ านวน 1 จุด/ 86,000 หมู่ท่ี 17 กองช่าง
หมู่ท่ี 17 ต าบลละอาย ล าโพงฮอล 15 น้ิว 4 ชุด ต าบลละอาย อบต.ละอาย

2.4 แผนงำน เคหะชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการพฒันาศกัยภาพของสตรี สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 30,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

ของกลุ่มสตรี ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

48 โครงการอบรม/พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 150,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

ในการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ ของกลุ่มผูสู้งอายุ ต  าบลละอาย ส านกังานปลดั

49 โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตย จดัอบรมและเผยแพร่ความรู้ 30,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน เก่ียวกบัประชาธิปไตยและ ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

ในพ้ืนท่ีต าบลละอาย การมีส่วนร่วมของประชาชน

50 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ ผูสู้งอายใุนต าบล 50,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

จ านวน 17 หมู่บา้น ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

51 โครงการสนบัสนุนส่งเสริมอาชีพ สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 50,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

ในต าบลละอาย ของกลุ่มสตรี ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

52 สนบัสนุนการจดัท าและทบทวนแผนชุมชน อบรมแกนน าหมู่บา้น (คุณกิจ) 20,000 พ้ืนท่ี งานนโยบายฯ

ของหมู่บา้นในพ้ืนท่ีต าบลละอาย และสนบัสนุนการจดัท า ต  าบลละอาย ส านกังานปลดั

2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ
2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 30 ราย 180,000 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

พ้ืนท่ีต าบลละอาย รายละ 500 บาท / 12เดือน ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

54 โครงการสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ ผูสู้งอายใุนต าบล 1,917 คน 15,592,080 พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

ผูสู้งอายพ้ืุนท่ีต  าบลละอาย ตั้งแต่อาย ุ60 ปี ข้ึนไป ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

55 โครงการสนบัสนุนสวสัดิการของสงัคม ผูพิ้การในต าบล พ้ืนท่ี งานพฒันาชุมชน

ให้แก่ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ จ านวน 17 หมู่บา้น 4,000,000 ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

พ้ืนท่ีต  าบลละอาย
56 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต. ละอาย 500,000 พ้ืนท่ี งานป้องกนัฯ

ในพ้ืนท่ีต าบลละอาย ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

57 สมทบกองทุนประกนัสงัคม อบต.ละอาย สมทบกองทุนฯ 300,000 อบต.ละอาย งานสาธารณสุข

ส านกังานปลดั

58 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ละอาย สมทบกองทุนฯ 250,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

50% จ านวนประชากร ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

59 สมทบกองทุนสวสัดิการ ชุมชนต าบลละอาย สมทบกองทุนฯ 15,000 อบต.ละอาย งานสาธารณสุข

ส านกังานปลดั

60 เงินชดใชคื้นตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือช าระหน้ีเงินกูย้มื 705,000 กลุ่มอาชีพ งานส่งเสริม

ท่ียงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี เศรษฐกิจชุมชน ต าบลละอาย การเกษตร

ท่ียงัไม่ไดรั้บช าระ ส านกังานปลดั

งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนสังคม
2.6 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 สนบัสนุนจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 150,000 โรงเรียน/ศพด. งานการศึกษา

แก่โรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในต าบล ส านกังานปลดั

62 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพครู เพ่ือพฒันาศกัยภาพครู และ 40,000 โรงเรียน/ศพด. งานการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ในต าบล ส านกังานปลดั

63 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัท์ บ  ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 โรงเรียน/ศพด. งานการศึกษา

ส านกังานของ อบต. ประจ าปี 2564 ทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัท์ ในต าบล ส านกังานปลดั

64 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล 1,421,000 จ านวน งานการศึกษา

 แก่ ศพด.ในต าบล 390 คน / 20 บาท /245วนั 3 ศูนย์ ส านกังานปลดั

65 สนบัสนุนโครงการอาหารเสริม เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล 555,700 จ านวน งานการศึกษา

(นม) แก่ ศพด.ในต าบล 290 คน / 7.37 บาท / 260 วนั 3 ศูนย์ ส านกังานปลดั

66 โครงการสนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอนของ จ านวน 3 ศูนย์ 493,000 จ านวน งานการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 290  คน (1,700 บาท / คน) 3 ศูนย์ ส านกังานปลดั

67 โครงการสนบัสนุนค่าหนงัสือเรียนส าหรับ ศพด.สงักดั จ านวน 3 ศูนย ์200.บ/คน 58,000 ศพด. งานการศึกษา

อบต.ละอาย จ านวน 290 คน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

68 โครงการสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.สงักดั จ านวน 3 ศูนย ์200.บ/คน 58,000 ศพด. งานการศึกษา

อบต.ละอาย จ านวน 290 คน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

69 โครงการสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ศพด.สงักดั จ านวน 3 ศูนย ์300.บ/คน 87,000 ศพด. งานการศึกษา

อบต.ละอาย จ านวน 290 คน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

70 โครงการสนบัสนุนค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศพด.สงักดั จ านวน 3 ศูนย ์430.บ/คน 124,000 ศพด. งานการศึกษา

อบต.ละอาย จ านวน 290 คน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

71 โครงการจดัซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารส าหรับเด็ก ขนาด 120x60x50 ซม. 21,000 ศพด.ฯ งานการศึกษา

จ านวน 7 ชุดพร้อมเกา้อ้ี ตวัละ 3,500 บาท บา้นสวนอาย ส านกังานปลดั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณแีละภูมปัิญญำท้องถิ่น

3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั เด็กอนุบาล - ป.6 2,080,000 จ านวน 4 โรง งานการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนสงักดั สพฐ. 520 คน / 20 บาท / 200 วนั ส านกังานปลดั

73 สนบัสนุนโครงการอาหารเสริม เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล, ป.1 - ป.6 997,000 โรงเรียนสงักดั งานการศึกษา

(นม) แก่ โรงเรียนสงักดั สพฐ. 520 คน / 7.37 บาท / 260 วนั สพฐ. 4 โรง ส านกังานปลดั

74 จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน จ านวน 4 ตวั เกา้อ้ีไม ้ขาเหล็ก 4,000 ศพด. งานการศึกษา

( ศพด.บา้นเหนือคลองฯ )  ตวัละ 1,000 บาท เหนือคลองฯ ส านกังานปลดั

75 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองป้ัมน ้าอตัโนมติั จ านวน 1 เคร่ือง 14,000 ศพด. งานการศึกษา

( ศพด.บา้นเหนือคลองฯ ) ขนาด 400 วตัต์ เหนือคลองฯ ส านกังานปลดั

76 จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน แบบชั้นปรับระดบั 3 ชั้น จ านวน 2 ตู้ 11,000 ศพด. งานการศึกษา

( ศพด.บา้นเหนือคลองฯ ) ตูล้ะ 5,500 บาท เหนือคลองฯ ส านกังานปลดั

77 จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 4 ล้ินชกั จ านวน 2 ตู้ 14,000 ศูนย.์เหนือคลองฯ งานการศึกษา

ตูล้ะ 7,000 บาท ศูนยม์ะปรางงาม ส านกังานปลดั

78 จดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 5 ตวั ขนาด 120x60x75 ซม. 17,500 ศพด. งานการศึกษา

ตวัละ 3,500 บาท เหนือคลองฯ ส านกังานปลดั

79 จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค ์จ  านวน 4 ตวั จ านวน 4 ตวั 8,000 ศูนย.์เหนือคลองฯ งานการศึกษา

ตวัละ 2,000 บาท ศูนยม์ะปรางงาม ส านกังานปลดั

80 จดัซ้ือล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 18 น้ิว 7,000 ศพด.ฯ งานการศึกษา

จ านวน 1 ตวั บา้นสวนอาย ส านกังานปลดั

81 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน 16,000 ศพด. งานการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง บนัทึกขอ้มูล ศูนยม์ะปรางงาม ส านกังานปลดั

82 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส านกังาน 17,000 อบต.ละอาย งานการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง ส านกังานปลดั

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณแีละภูมปัิญญำท้องถิ่น

3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

83 โครงการจดังานประเพณีแห่ผา้ห่มธาตุนอ้ย สนบัสนุนการจดังานประเพณี 30,000 พ้ืนท่ี งานการศึกษา

ประจ าปี 2564 และเขา้ร่วมการจดังาน ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

84 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอฉวาง อุดหนุนงบประมาณในการ 20,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

จดักิจกรรมประเพณีงานเดือนสิบ ปี 2564 ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

85 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอฉวาง อุดหนุนงบประมาณในการ 6,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

จดักิจกรรมประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุ ปี 2564 ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

86 โครงการส่งนกักีฬาตวัแทน อบต. นกักีฬา ส่งนกักีฬาตวัแทน 50,000 พ้ืนท่ี งานการศึกษา

ของหน่วยงานเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬากบั อบต.เขา้ร่วม อ าเภอฉวาง ส านกังานปลดั

หน่วยงานและองคก์รอ่ืนๆ แข่งขนักีฬากบัหน่วยงานอ่ืน

87 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาละอายเกมส์คร้ังท่ี 23 จดัการแข่งขนั 400,000 ร.ร.ละอาย งานการศึกษา

กีฬาละอายเกมส์ พิทยานุสรณ์ ส านกังานปลดั

88 สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมการออกก าลงักายและ พ้ืนท่ี งานการศึกษา

การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดีแก่ เล่นกีฬาแก่ประชาชน/เยาวชน 50,000 ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

ประชาชน / เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลละอาย ในเขตพ้ืนท่ีต าบลละอาย

89 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 อุดหนุนงบประมาณในการ 80,000 พ้ืนท่ี งานการศึกษา

ด าเนินการตามโครงการฯ ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

90 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์ประจ าปี 2564 อุดหนุนงบประมาณในการ 70,000 พ้ืนท่ี งานการศึกษา

ด าเนินการตามโครงการฯ ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

3.ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณแีละภูมปัิญญำท้องถิ่น

3.2 แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

91 โครงการส่งเสริมการรณรงคก์ารก าจดัขยะ รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 50,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลละอาย ต าบลละอาย และส่ิงแวดลอ้ม

92 โครงการร่วมใจพฒันาส่ิงแวดลอ้มในต าบล พฒันาส่ิงแวดลอ้มในต าบล 20,000 พ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลละอาย ต าบลละอาย และส่ิงแวดลอ้ม

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการหน่ึงคน หน่ึงฝน หน่ึงตน้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน 30,000 พ้ืนท่ี งานอนุรักษ์

93 เพ่ือปวงชนชาวไทย วโรกาสเฉลิม ต าบลละอาย แหล่งน ้าและ

พระชนมพรรษาฯ ป่าไม้

ส านกังานปลดั

โครงการรณรงคแ์ละสนบัสนุน เพ่ือป้องกนัการพงัทลาย 10,000 พ้ืนท่ี ส านกังานปลดั

94 การปลูกหญา้แฝกในต าบล ของหนา้ดิน พ้ืนท่ีเชิงเขา ต าบลละอาย

และบริเวณริมคลอง

โครงการบ ารุงรักษาและพฒันาแหล่งน ้าขุดลอก เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 200,000 พ้ืนท่ี

95 หนองน ้า/เหมือง/คูคลอง/ฝายน ้า และภยัแลง้ของหมู่บา้น อบต. ต าบลละอาย กองช่าง

สาธารณะในหมู่บา้นพ้ืนท่ี ต.ละอาย ในเขตพ้ืนท่ีต าบลละอาย (17 หมู่บา้น)

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ สนบัสนุนงบประมาณ 80,000 พ้ืนท่ี งานส่งเสริมและ

ในพ้ืนท่ีต าบลละอาย การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ต าบลละอาย สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

ส านกังานปลดั

97 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยถ่์ายทอด สนบัสนุนงบประมาณ 20,000 ศูนยถ่์ายทอดฯ งานส่งเสริม

เทคโนโลยทีางการเกษตรต าบลละอาย ในการด าเนินงานของศูนยฯ์ หมู่ท่ี 2 การเกษตร

ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

98 โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ สนบัสนุนงบประมาณ 40,000 ศูนยเ์รียนรู้ฯ งานส่งเสริมและ

เศรษฐกิจพอเพียงต าบลละอาย ในการด าเนินงานของศูนยฯ์ หมู่ท่ี 2 สนบัสนุนความ

ต าบลละอาย เขม้แข็งชุมชน

ส านกังานปลดั

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

99 จดัท าส่ิงพิมพป์ระชาสมัพนัธ์ จดัท าวารสารและปฏิทิน 200,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

ผลการด าเนินงานของ อบต. ประชาสมัพนัธ์ อบต. อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

100 โครงการจดัท าเวทีประชาคมต าบล 17 หมู่บา้น จดัท าเวทีประชาคมหมู่บา้น 30,000 หมู่ท่ี 1 - 17 งานนโยบายฯ

ประจ าปี 2564 ส านกังานปลดั

101 โครงการจดังานต่างๆซ่ึงเป็น เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัและ 100,000 ท่ีท  าการ งานการศึกษา

วนัส าคญัท่ีทางราชการก าหนด แสดงถึงความจงรักภกัดี อบต. อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

102 โครงการอบต.สญัจร จดัโครงการ อบต.สญัจร 50,000 พ้ืนท่ี ส านกังานปลดั

พบประชาชน ต าบลละอาย กองช่าง

ฝึกอบรมโครงการจริยธรรม คณะผูบ้ริหาร,ส.อบต. 30,000 อบต.ละอาย งานบริหารทัว่ไป

103 แก่บุคลากรของ อบต. พนกังานลูกจา้ง ส านกังานปลดั

พนกังานและลูกจา้งของ อบต.

ฝึกอบรม / สมัมนา ตามหลกัสูตร ท่ีท าการ ส านกังานปลดั

104 โครงการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ตลอดปีงบประมาณ 2564 10,000 อบต.ละอาย กองคลงั

และหน่วยงานราชการก าหนดแก่บุคคลากร กองช่าง

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย

105 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส าหรับคณะผูบ้ริหาร ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 400,000 พ้ืนท่ี งานบริหารทัว่ไป

สมาชิกสภา อบต. พนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าชุมชน อบต. ภาคเหนือ ส านกังานปลดั

106 จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ด าเนินงานจดัท าแผนท่ีภาษีและ 300,000 อบต.ละอาย กองคลงั

ทะเบียนทรัพยสิ์น อบต.

ก. ยุทธศำสตร์จังหวดัที่  4 กำรพัฒนำคน ชุมชน และสังคมให้น่ำอยู่เข้มแข็ง มั่นคงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวดัที่    5 กำรเสริมสร้ำงธรรมมำภบิำลและบริหำรจัดกำรบ้ำนเมอืงที่ดี

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

6.1 แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

107 โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรณรงค์ จ  านวน 1 รุ่น 30,000 พ้ืนท่ี งานบริหารทัว่ไป

ต่อตา้นการทุจริต จ านวน 30 คน ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการจดัท า รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 25,000 พ้ืนท่ี งานนโยบายฯ

108 ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลละอาย หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 17ต าบลละอาย ต าบลละอาย ส านกังานปลดั

เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสตัว ์พ.ศ......

109 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอฉวาง อุดหนุนงบประมาณในการ 10,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2564 ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอฉวาง อุดหนุนงบประมาณในการ 5,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

110 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจา้สิริกิต์ิ ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

111 อุดหนุนโครงการจดังานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา อุดหนุนงบประมาณในการ 5,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินี ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

อุดหนุนโครงการจดังานวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนพรรษา อุดหนุนงบประมาณในการ 5,000 อ าเภอฉวาง งานการศึกษา

112 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ด าเนินการตามโครงการฯ ส านกังานปลดั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ

113 เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญั 1,440,000 พ้ืนท่ี ส านกังานปลดั

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ของระบอบประชาธิปไตย ต าบลละอาย

114 จดัท าการส ารวจและวิจยัประเมินผลงาน อบต.ละอาย ค่าจา้งในการจดัท า/ส ารวจ 25,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

ความพึงพอใจ อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

115 ค่ารับรองและพิธีการ ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม 50,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

116 ค่าตอบแทนการปฎิบติังานนอกเวลาราชการ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน 50,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

พนกังาน/ลูกจา้ง/จนท. อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

6.1 แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

117 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการแทนอนัเป็นประโยชน์ ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพกั/ยานพาหนะ 30,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

118 ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจกัร จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน 150,000 ท่ีท  าการ งานบริหารทัว่ไป

ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพกั/ยานพาหนะ อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

119 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัท์ บ  ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 โรงเรียน/ศพด. งานการศึกษา

ส านกังานของ อบต. ประจ าปี 2564 ทรัพยสิ์น วสัดุครุภณัท์ ในต าบล ส านกังานปลดั

120 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก เพ่ือใชใ้นการปร้ินงานเอกสาร 8,600 ศพด.สงักดั งานการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.ละอาย ส านกังานปลดั

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564








































