
บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณสขุ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

7,400,000   สนง.ปลัด             

2. เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

2,700,000  สนง.ปลัด             

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

132,000  สนง.ปลัด             

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

-ส่งเสริมสนบัสนุน ให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

60,000   พช/สนง.
ปลัด 

            

5. โครงการส่งเสริม
ฟื้นฟูและสร้าง
เสริมสุขภาพติคน
พิการ ผู้ดูแล 

-ส่งเสริม สนบัสนุนให้
ความรู้ ฝึกปฏิบัต ิ

20,000   พช/สนง.
ปลัด 

            

6 โครงการ
ครอบครัวอบอุ่น
สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

-ส่งเสริม สนบัสนุนให้
ความรู ้

60,000  พช/สนง.
ปลัด 

            

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณสขุ 
แผนงาน    สรา้งความเข้มแขง็ชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ตาม
โครงการ
พระราชด าริ 

-จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
แปลงทดลอง,แปลงสาธิต
ให้ความรู ้

100,000 ต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการเด็กและ
เยาวชนท าความ
ดีเพื่อแผ่นดิน 

-ส่งเสริม สนบัสนุนให้
ความรู้ ลงมือปฏิบัต ิ

20,000 ต.กรุงชิง พช.             

3. โครงการสร้าง
เสริมอาชีพ 

-ส่งเสริม สนบัสนุนให้
ความรู้ ฝึกปฏิบัต ิ

50,000 ต.กรุงชิง พช.             

4. โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
กลุ่มสตรี 

-ส่งเสริม สนบัสนุนให้
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอกพื้นที ่

150,000 อบต.กรุงชิง พช.             

                  
 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการอบรม

ยุวมัคคุเทศก์และ
มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

-อบรมให้ความรู้อาชีพ
มัคคุเทศก์ 
-ศึกษาดูงานแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบลกรุง
ชิง 

50,000 ต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด อบต.
กรุงชิง 

            

2. โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบลกรุงชิง 

-ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลกรุงชิงให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
-สร้างเยาวชน ประชาชน 
นักท่องเที่ยวให้มีจิตอาสา
รักหวงแหนแหล่ง
ท่องเที่ยว 

20,000 ต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด อบต.
กรุงชิง 

            

3.  ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

-จัดนิทรรศการท่องเที่ยว 
-คู่มือการท่องเที่ยว 
-สื่อต่างๆ 

100,000 ต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด อบต.
กรุงชิง 

            

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
แผนงาน    การศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการแข่งกีฬา

ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2564 
กรุงชิงสัมพันธ ์

จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2564 กรุง
ชิงสัมพนัธ์  

300,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

2. โครงการจัดส่ง
นักกีฬา/นัก
กรีฑา เพื่อเข้า
ร่วมกีฬาระดับ
ต่างๆ 

จัดส่งนักกีฬา/นักกรีฑา
เพื่อเข้าร่วมกีฬาระดับ
ต่างๆเชน่ อ าเภอ จังหวัด 
ฯลฯ 

60,000 อ าเภอนบพิต า 
จังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช 

สนง.ปลัด             

3. อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
นบพิต าเพื่อจัด
แข่งขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียน 
ประชาชน 
2564 

จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนให้แก่
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
นบพิต าในการด าเนิน
โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 2564 

60,000 อ าเภอนบพิต า สนง.ปลัด             

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการจัดงาน

ประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2561 

เป็นค่าใช้จา่ยในการจัด
กิจกรรม/โครงการจัดงาน
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 

60,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

5. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 
2561 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 
2561 

100,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

6. โครงการวัน
ส าคัญทาง
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการวันส าคัญทาง
ราชการ เช่น  วนัพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
ฯลฯ 

40,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
แผนงาน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ
นบพิต า 
โครงการ
ประเพณี 
มาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาต ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการประเพณีมาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุอ าเภอนบพิ
ต า 

15,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

8. อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
นบพิต า 
โครงการแห่หม
รับ (บุญสารท
เดือนสิบ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการแห่หมรับ(บุญ
สารทเดือนสบิ) 

20,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน การเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.  โครงการบริหาร

จัดการศูนย์
ถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

เพื่อด าเนินการส าหรับ
กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆในการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอดทาง
เทคโนโลย ี

30,000 ศูนย์บริการ
ถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี
ต าบลกรุงชิง 

สนง.ปลัด             

2. โครงการวัน
เกษตรต าบลกรุง
ชิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินการตาม
โครงการวันเกษตรต าบล
กรุงชิง 

200,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

3. โครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ 

ด าเนินการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติในพื้นที่ต าบล
กรุงชิง 

5,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

 

 

 

 

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่ ดา้นการเมอืง การบรหิาร 
แผนงาน  บรหิารงานทัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.  รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
-ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร ่
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

198,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

2.  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อ่ืนๆ-ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจัดท าระบบแผน
ที่ภาษ ี

 
 
 
10,000 
 
 
32,000 

อบต.กรุงชิง กองคลัง      
 
 
 

       

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร ์การเมือง การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานคลงั 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม 
 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ 
รถจักรยานยนต์ กล้อง
ถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้น
เตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 

45,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

4. วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 

124,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

5. วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 

5,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

 

 

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การเมอืง  การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานคลงั 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

และหล่อลื่น 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามนั
เบนซิน น้ ามนัเครื่อง ฯลฯ 

5,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

7. วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่นฟิล์มถ่ายรปู กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี แผน่
ป้าย 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับหมึก 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

 

 

 

 

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การเมอืง  การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานคลงั 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

และหล่อลื่น 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามนั
เบนซิน น้ ามนัเครื่อง ฯลฯ 

5,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

7. วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่นฟิล์มถ่ายรปู กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี แผน่
ป้าย 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับหมึก 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

 

 

 

 

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การเมอืง  การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการวัน

ท้องถิ่นไทย 
เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงชิง 

40,000 อบต.กรุงชิง              

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

30,000 อบต.กรุงชิง              

 

 

 

 

 

 

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การพฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิน่ 
แผนงาน การศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดงาน

เด็กแห่งชาติ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  

80,000 อบต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการ
การศึกษา 

- ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้าน
เปียน จ านวน  110  คน อั
ตรามื้อละ 20 บาท   
จ านวน  245 วัน  เป็น
เงิน   539,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านปากลง จ านวน  86
คน อัตรามื้อละ 20 บาท   
จ านวน  245  วัน  เป็น
เงิน   421,400 บาท  
- ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเปียน  จ านวน  110
คนๆละ 1,700  
เป็นเงิน 217,600บาท  

1,452,000 อบต.กรุงชิง ส านักงาน
ปลัด 

            



- ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปาก
ลง จ านวน  86 คนๆ
ละ 1,700 
เป็นเงิน 97,180  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที ่การพฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิน่ 
แผนงาน การศกึษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ค่าอาหารเสรมินม -ค่าอาหาร

เสรมิ (นม) ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
เปียน จ านวน 128 คน ๆ ล
ะ 7.37 บาท จ านวน 260 
บาท จ านวน 245,280 บา
ท 
-ค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปาก
ลง จ านวน 92 คน ๆ ละ 7.
37 บาท จ านวน 260 บาท
 จ านวน 176,300 บาท 
-ค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็กเล็ก/
เด็ก ปง1-ป.6 ของโรงเรียน
บ้าน
นบ จ านวน 106 คน ๆ ละ 
7.37 บาท จ านวน 260 บ
าท จ านวน 203,120 บาท 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก/เด็ก ปง1-ป.6 ของ
โรงเรียนบ้านพิ

1,592,400 อบต.กรุงชิง              



ต า จ านวน 126 คน ๆ ละ 
7.37 บาท จ านวน 260 บ
าท จ านวน 241,450 บาท 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก/เด็ก ปง1-ป.6 ของ
โรงเรียนวดั
เปียน จ านวน 149  คน ๆ 
ละ 7.37 บาท จ านวน 26
0 บาท จ านวน 285,520 
บาท 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก/เด็ก ปง1-ป.6 ของ
โรงเรียนบ้านปาก
ลง จ านวน 230 คน ๆ ละ 
7.37 บาท จ านวน 260 บ
าท จ านวน 440,730 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร ์การเมือง การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม 
 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ 
รถจักรยานยนต์ กล้อง
ถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้น
เตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 

310,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

4. วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน เชน่ 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 

200,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟา้
และวิทยุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและวสัดุ
ไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจขอ
งอบต. 

20,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

6 วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัว เช่นถ้วย 
ชาม ช้อน แก้ว ฯลฯ 

40,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร ์การเมือง การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 

50,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

8 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น น้ ามนัเบนซลิ 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับ
ใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ 

300,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

9 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์  
เคมีภัณฑ์  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

30,00.0 อบต.กรุงชิง 
 
 

สนง.ปลัด             

10 ค่าวัสดุเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์  
เคมีภัณฑ์  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

10,000 อบต.กรุงชิง สนง.ปลัด             

 

 

 



บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การเมอืง  การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานคลงั 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่นฟิล์มถ่ายรปู กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี แผน่
ป้าย 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับหมึก 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

 

 

 

 

 

 



 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกรุงชงิ อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรธีรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที ่การเมอืง  การบรหิาร 
แผนงาน บรหิารงานคลงั 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

และหล่อลื่น 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามนั
เบนซิน น้ ามนัเครื่อง ฯลฯ 

5,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

7. วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่นฟิล์มถ่ายรปู กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี แผน่
ป้าย 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับหมึก 

30,000 อบต.กรุงชิง กองคลัง             

 

 

 

 



 


