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คาํนาํ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัทาํ

แผนการดาํเนินการ ตามหมวด 5 ขอ้ 26 การจดัทาํแผนการดาํเนินงานให้ดาํเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการ

ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นแผนการ

ดาํเนินงาน ทั้งน้ี ใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เพือ่ประกาศให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 ขอ้ 27 แผนการดาํเนินงานใหจ้ดัทาํให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณ

รายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม      ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการ

ดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561    ฉบบัน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561   ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาตาํบลต่อไป 
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สวนที่  1   บทนํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา และแผนการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมท้ังวางแนวทางใหการปฏิบัติบรรลุ

วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ 

ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงานจะทํา ใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก

ข้ึนอีกดวย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมี

ข้ันตอนตอไปนี้ 

ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

    ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจากหนวยราชการ  สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน   

     แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1. เปนแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   และมีลักษณะเปนการดําเนินการ 

(Action Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจนและดําเนินงานจริง 

3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ทางาม 



 

 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว 

2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 

3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 

 

4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนของโครงการตางๆ 

7. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ 

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ทาสะอาด และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก

หนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏบิัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 บทนํา   ประกอบดวย 

- บทนํา 

- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องคประกอบ ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม จัดทําประกาศ เรื่อง การใช 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและ 

สามารถตรวจสอบได 

 



 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแนวทางท่ีวางไว 

2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด เปนไปตามเปาหมายและ 

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 

4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง 

5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยาง 

คุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด 

 
 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี ้

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนับสนนุการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน     

 

 

        

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน    

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 



 

 

 

สวนที่    2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

เพ่ือใหทราบโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลทางาม    

ในปงบประมาณ   2561   ซ่ึงจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และประสานงานและติดตามประเมินผลการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

องคประกอบ ประกอบดวย 

2.1   บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

2.2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําป  2561



 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวัดพษิณุโลก 

********************* 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

6 

 

9.09 

 

6,714,615.- 

 

21.83 

 

อบต.ท่างาม 

รวม 6 9.09 6,714,615.- 21.83  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจัดการผงัเมือง 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

4 

2 

 

6.06 

3.03 

 

2,191,900.- 

20,000.- 

 

7.13 

0.07 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 6 9.09 2,211,900.- 7.20  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3.2 แผนงานการศึกษา 

3.3 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 

3.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน 

3.6 แผนงานงบกลาง 

 

2 

2 

2 

2 

6 

5 

 

3.03 

3.03 

3.03 

3.03 

9.09 

7.57 

 

67,250.- 

80,000.- 

120,000.- 

199,000.- 

515,000.- 

10,861,600.- 

 

0.22 

0.26 

0.39 

0.65 

1.67 

35.32 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 

 

19 28.78 11,842,850.- 38.51  

แบบ ผด.01 



 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ 

4.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

4.2 แผนงานการเกษตร  

 

5 

1 

 

7.57 

1.52 

 

280,000.- 

5,000.- 

 

0.91 

0.02 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 6 9.09 285,000.- 0.93  

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

5.2 แผนงานการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 

1 

1 

 

1.52 

1.52 

 

5,000.- 

3,120,000.- 

 

0.02 

10.14 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 2 3.04 3,125,000.- 0.93  

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

6.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

6.4 แผนงานการเกษตร 

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1.52 

1.52 

1.52 

3.03 

1.52 

 

50,000.- 

50,000.- 

30,000.- 

1,505,000.- 

50,000.- 

 

0.16 

0.16 

0.10 

4.89 

0.16 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 6 9.11 1,685,000.- 5.47  

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

7.2 แผนงานการศึกษา 

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

1 

6 

1 

 

 

1.52 

9.07 

1.51 

 

 

30,000.- 

2,218,891.- 

150,000.- 

 

 

0.10 

7.21 

0.49 

 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 8 12.10 2,398,891.- 7.79  



 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

8 

5 

 

 

12.12 

7.57 

 

 

594,360.-

1,898,000.- 

 

 

1.93 

6.17 

 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 13 19.70 2,492,360.- 8.10  

รวมทั้งส้ิน 66 100 30,755,616.- 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 

หมู่ท่ี  1 - 13 

ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง   

จาํนวน 13  หมู่บา้น 

 

100,000.- หมู่ท่ี  1 - 13 

ต.ท่างาม 

กองช่าง             

2 ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ท่ี  5 

ค่านํ้ า  ค่าไฟฟ้า  และค่าวสัดุ ฯลฯ 

 

200,000.- หมู่ท่ี  5 

บา้นยาง 

กองช่าง             

3 ก่อสร้างระบบประปา 

หอถงัสูง  หมู่ท่ี  8 

ก่อสร้างระบบประปาหอถงัสูง   หมู่ท่ี  8 4,793,300.- หมู่ท่ี  8 กองช่าง             

4 ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง  

(หมู่ท่ี 12  แยกหนองเตาเหลก็) 

ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง  

(หมู่ท่ี 12  แยกหนองเตาเหลก็) 

100,000.- หมู่ท่ี  12 

ต.ท่างาม 

กองช่าง             

5 ติดตั้งหมอ้มิเตอร์ไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บา้น   

หมู่ท่ี 10 

ติดตั้งหมอ้มิเตอร์ไฟฟ้าระบบประปา

หมู่บา้น  หมู่ท่ี 10 

10,000.- หมู่ท่ี  10 

ต.ท่างาม 

กองช่าง             

6 ปรับปรุงท่อจ่ายนํ้ าระบบ

ประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน

ขนาดใหญ่  หมู่ท่ี 5 

ปรับปรุงท่อจ่ายนํ้ าระบบประปาหมู่บา้น

แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ท่ี 5 

1,511,315.- หมู่ท่ี  5 

ต.ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

    2.     ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

         2.1    แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหลก็ หมู่ท่ี  8 

เร่ิมจากบา้นนายณฐัพลถึงคลอง

ชลประทาน  ระยะทางรวม 0.210 

กม.ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ไหล่ทาง

ลูกรังกวา้ง 0.5 ม. 

400,000.- หมู่ท่ี  8 กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

ภายใน อบต.ท่างาม  พร้อมวางท่อ 

ระบายนํ้ า  ท่ีทาํการ อบต.ท่างาม 

ระยะทางรวม 0.0520 กม.  

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง 

กวา้ง 0.5 เมตร 

162,900.- อบต.ท่างาม กองช่าง             

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  ฯลฯ 

จาํนวน  13  หมู่บา้น 

300,000.- หมู่ท่ี 1 - 13 กองช่าง             

4 ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง 

แอสฟัลตติ์กคอนกรีต   

สายบา้นท่างาม  หมู่ท่ี 3  ถึงบา้น- 

เขาไร่ศรีราชา หมู่ท่ี 6 

เร่ิมจากสายบา้นท่างาม  หมู่ท่ี 3 -  

ถึงบา้นเขาไร่ศรีราชา  หมู่ท่ี 6  

ระยะทางรวม 0.700 ก.ม.  

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร   

1,329,000.- หมู่ท่ี 3 

 

กองช่าง             

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

    2.     ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

       2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ป้องกนัและลดอุบติัเหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ   

(7 วนัอนัตราย) 

ตั้งจุดใหบ้ริการประชาชนในช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

 

 

            

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขบัข่ี

ปลอดภยัเสริมสร้างวนิยัทาง

จราจร 

อบรมใหค้วามรู้กบัเด็กและเยาวชน 

ประชาชน   ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม   

จาํนวน 1  คร้ัง 

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.1    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 

 

 

ซอ้มแผนป้องกนัสาธารณภยั อบรมทบทวนความรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหแ้ก่  

อปพร.ในสงักดั  จาํนวน  1  คร้ัง 

30,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 จดัซ้ือวสัดุ  ในการบริหารศูนย ์

อปพร. อบต.ท่างาม 

1.จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 

2.จดัซ้ือนํ้ ายาเคมีดบัเพลิง 

3.จดัซ้ือกระบองไฟกระพริบ 3 จงัหวะ 

37,250.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.2  แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการกีฬานกัเรียนสมัพนัธ์

ตา้นส่ิงเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม 

40,000.- รร.ในเขต

พ้ืนท่ี  

อบต.ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

2 โครงการค่ายธรรมะตา้น 

ยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม 

40,000.- รร.ในเขต

พ้ืนท่ี  

อบต.ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.3  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการแข่งขนักีฬาตาํบล 

ท่างาม 

จดัแข่งขนักีฬาเยาวชนและ

ประชาชน   จาํนวน  1  คร้ัง 

70,000.- อบต.ท่างาม สาํนกังาน

ปลดั 

            

2 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม

แข่งขนักีฬา 

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาใน

รายการต่าง ๆ  เช่น  กีฬาสาน

สมัพนัธ์วดัโบสถ ์ กีฬาไทคพั ฯลฯ 

50,000.- พ้ืนท่ีจงัหวดั

พิษณุโลก 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.4    แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการจดัหาวคัซีนป้องกนั

โรคพิษสุนขับา้  และยาคุมกาํเนิด

ในสตัวข์องชุมชน 

จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

และยาคุมกาํเนิดสาํหรับสตัว ์  จาํนวน  

1  คร้ัง 

45,000.- 13 

หมู่บา้น 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

2 โครงการป้องกนัและระงบัโรค

ไขเ้ลือดออกและโรคระบาด 

1.อบรมใหค้วามรู้แก่ผูน้าํชุมชนหรือ

อาสาสมคัรในชุมชน  จาํนวน 1 คร้ัง 

2.ฉีดพน่ยากาํจดัลูกนํ้ ายงุลาย   จาํนวน  

13  หมู่บา้น 

3.จดัซ้ือทรายอะเบท  แจกจ่ายให้

ประชาชน  จาํนวน 13 หมู่บา้น 

4.เดินรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

จาํนวน  1  คร้ัง 

154,000.- ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

ลาํดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพติด 

ฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชนใน

พ้ืนท่ีตาํบลท่างาม  จาํนวน  1  คร้ัง 

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 โครงการจดังานวนัเด็ก จดักิจกรรมในงานวนัเด็กแห่งชาติ

ประจาํปี  2561  จาํนวน  1  คร้ัง 

55,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ประชาชน 

1.อบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ประชาชน  ผูบ้ริหาร   ส.อบต.  พนกังาน

ส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  และพนกังาน

จา้ง  จาํนวน  1  คร้ัง 

2.ศึกษาดูงาน  จาํนวน  1  คร้ัง 

400,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

4 จดัทาํประชาคมตาํบล   จดัทาํประชาคมตาํบล    เพ่ือสนบัสนุน

การขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

และจดัทาํแผนพฒันาของ อบต.ท่างาม   

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

5 จดัทาํประชาคมหมู่บา้น  

 

จดัทาํประชาคมหมู่บา้น    เพ่ือปรับปรุง

แผนชุมชน    และจดัทาํแผนพฒันาของ 

อบต.ท่างาม 

30,000.- 13 หมู่บา้น สาํนกังาน 

ปลดั 

            

6 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน   จาํนวน  

1  คร้ัง 

10,000.- 13 หมู่บา้น สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.6   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 บรรเทาสาธารณภยั เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาเหตท่ีุเกิด

จากภยัจากธรรมชาติต่าง  ๆ  และเหตท่ีุ

ประชาชนเดือดร้อนตอ้งการความ

ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน   

150,000.- 13  

หมู่บา้น 

กองช่าง             

2 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

สมทบงบประมาณใหแ้ก่กองทุน

หลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   40 

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจาก

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

100,000.- อบต. 

 ท่างาม 

สาํนกังาน

ปลดั 

 

            

3 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี

ตาํบลท่างาม   จาํนวน 1,100   ราย 

8,727,600.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกังาน

ปลดั 

            

4 เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูพิ้การ 

ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม จาํนวน  165 ราย 

1,824,000.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกังาน

ปลดั 

            

5 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยติดเช้ือ 

ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม   

60,000.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกังาน

ปลดั 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอาชีพและการเพิม่รายได้  

          4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการส่งเสริมและพฒันา

อาชีพใหก้บัประชาชน 

1.อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

ประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

จาํนวน  1  คร้ัง 

30,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

2 โครงการยกระดบัการปลูกขา้ว

โดยการผลิตขา้วพนัธ์ุดีพฒันา

บรรจุภณัฑ ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

การตลาดกบัเกษตรกรตาํบล 

ท่างาม 

1.อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร  

หมู่ท่ี 1 , 2 , 4 , 7   จาํนวน  1  คร้ัง 

2.ดูงาน   จาํนวน  1  คร้ัง 

35,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

3 ค่าจา้งนกัเรียน  นกัศึกษา  

ปฏิบติังานให ้อบต. 

จา้งนกัเรียน  นกัศึกษา  ปฏิบติังาน

ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ

วนัหยดุราชการ   

5,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

4 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ 

ใหชุ้มชน 

1.อบรม   จาํนวน 1 คร้ัง 10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

5 เศรษฐกิจชุมชนตาํบลท่างาม สนบัสนุนงบประมาณใหห้มู่บา้น

หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี  6   

200,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอาชีพและการเพิม่รายได้  

          4.2  แผนงานการเกษตร 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม

ของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตรประจาํตาํบลท่างาม 

สนบัสนุนค่าเบ้ียประชุม  จดัซ้ือ

วสัดุสาํนกังานและวสัดุอ่ืน ฯลฯ 

ใหแ้ก่คณะกรรมการของศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจาํตาํบลท่างาม 

5,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        5.     ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ  

                    5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 จดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์และ

โฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร 

 

 

 

ทาํวดีีทศัน์   เทปเสียง   แผน่พบั

หรือวารสารประชาสมัพนัธ์  และ

จา้งโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร

ของ อบต. ฯลฯ 

5,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        5.     ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ  

                    5.2  แผนงานการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันา

แหล่งท่องเท่ียววดัเสนาสน ์

 

 

 

ปรับปรุงเจดียว์ดัเสนาสน์    

จาํนวน  1  แห่ง 

3,120,000.- วดั

เสนาสน ์

อ.วดัโบสถ ์

จ.พิษณุโลก 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 สนบัสนุนนํ้ าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

 

 

 

 

จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  เพ่ือบรรเทา

สาธารณภยั  (ภยัแลง้) 

50,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการป้องกนัปัญหาไฟป่า

และรักษาทรัพยากรป่าชุมชนใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตาํบลท่างาม   

 

 

 

 

1.กิจกรรมป้องกนัไฟป่า   เช่น   

ดบัไฟป่า    จดัทาํแนวกนัไฟและ

การเฝ้าระวงั  การออกลาดตระเวน    

2.อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

ป้องกนัไฟป่าใหแ้ก่ประชาชน 

 

50,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการสร้างเครือข่ายลด

ปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อน 

 

 

 

 

1.อบรมใหค้วามรู้กบัประชาชน

และเยาวชน ในดา้นการลดปริมาณ

ขยะในพ้ืนท่ี   จาํนวน 1 คร้ัง 

2.ขยายผลใหเ้ป็นหมู่บา้นตวัอยา่ง  

จาํนวน  7  หมู่บา้น 

3.รณรงคก์ารเล้ียงไสเ้ดือนดิน  

4.นาํวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใช้

ประโยชน์ในการผลิตของใช ้

ใหเ้กิดรายได ้

30,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       6.4  แผนงานการเกษตร 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม 

พระเกียรติฯ 

 

จดักิจกรรมปลูกตน้ไม ้  

จาํนวน  1  คร้ัง 

5,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 อนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งนํ้ าหนองไผ ่ 

หมู่ท่ี  10  

ขดุลอกหนองไผ ่  จาํนวน  1  คร้ัง 1,500,000.- หมู่ท่ี 10 

บา้นหวัคงคา 

อ.วดัโบสถ ์

จ.พิษณุโลก 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 เป่าลา้งบ่อบาดาล 

 

 

 

 

เป่าลา้งบ่อบาดาล   จาํนวน  13  

หมู่บา้น 

50,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกังานปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 อุดหนุนโครงการจดังาน 

พระราชพิธี   รัฐพิธี   พิธี   

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ท่ีทาํการ

ปกครองอาํเภอวดัโบสถ ์ เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 

30,000.- อบต.ท่างาม สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์พฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.2   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 สนบัสนุนอาหารกลางวนั  

ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 

สนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ่้ายเป็น

ค่าอาหารกลางวนั ในอตัราคนละ  

20 บาท/วนั จาํนวน 245  วนั   

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขาไร่ศรีราชา    

279,300.- ศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ 

สงักดั อบต.

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 

 

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  จาํนวน  260  วนั

ให้กบันกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

พ้ืนท่ีตาํบลท่างาม และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

สงักดั อบต.ท่างาม ฯลฯ 

-ร.ร.วดัเสนาสน์ 

-ร.ร.บา้นหนองปลิง 

-ร.ร.เขาไร่ศรีราชา 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม 

-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขาไร่ศรีราชา 

649,591.- 

 

 

 

 

 

 

ร.ร. 

ในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

และศูนย์

พฒันา 

เด็กเลก็ 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

 

  

            

3 จดัซ้ือวารสารส่ิงพิมพ ์ จดัซ้ือหนงัสือพิมพไ์วบ้ริการ

ประชาชน  ณ  ท่ีทาํการ อบต.ท่างาม    

จาํนวน  2  ฉบบั/วนั 

8,000.- อบต.ท่างาม สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ค่าปัจจยัพ้ืนฐานสาํหรับนกัเรียน

ยากจนในเขตพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม 

มอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ียากจนในเขตพ้ืนท่ี

ตาํบลท่างาม    จาํนวน  4  ทุน 

4,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

5 โครงการจดังานนมสัการและ

สรงนํ้ าพระบรมสารีริกธาตุ 

จดังานนมสัการและสรงนํ้ า 

พระบรมสารีริกธาตุ   

จาํนวน  1  คร้ัง  

20,000.- วดัเสนาสน ์ สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 จดังานประเพณีลอยกระทง จดังานประเพณีลอยกระทง   

จาํนวน  1  คร้ัง 

70,000.- วดัเสนาสน ์ สาํนกังาน 

ปลดั 

            

4 โครงการเขา้ร่วมงานวนันํ้ าตาล 

มหกรรมอาหาร  ของดีวดัโบสถ ์ 

1.ประดบัตกแต่งเตน็ทภ์ายในงาน 

วนันํ้ าตาล  มหกรรมอาหาร  ของดี

วดัโบสถ ์

30,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

5 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน “วนันํ้ าตาล  มหกรรม

อาหาร   ของดีวดัโบสถ ์ 

ประจาํปี 2561 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ท่ีทาํการ

ปกครองอาํเภอวดัโบสถ ์  เพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 

30,000.- ท่ีวา่การ

อาํเภอ 

วดัโบสถ ์

(หลงัเก่า) 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

6 สนบัสนุนอาหารกลางวนั   

ใหก้บันกัเรียนในเขตตาํบล 

ท่างาม 

 

สนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ่้าย

เป็นค่าอาหารกลางวนั ในอตัราคน

ละ 20 บาท/วนั จาํนวน 200  วนั   

-โรงเรียนวดัเสนาสน์ 

-โรงเรียนบา้นหนองปลิง 

 -โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 

1,128,000.- ร.ร. 

ในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

 

สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.3   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

บา้นเขาไร่ศรีราชา 

 

 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็บา้นเขาไร่ศรีราชา  หมู่ท่ี  6 

 

150,000.- ศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ 

บา้นเขาไร่

ศรีราชา 

กองช่าง 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        8.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

      8.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 

ดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรของ อบต. 

1. อบรมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิก อบต.พนกังานส่วน

ตาํบล   ลูกจา้งประจาํ  และ

พนกังานจา้ง    เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

และใหบ้ริการประชาชน     

จาํนวน  1  คร้ัง 

2.ศึกษาดูงาน จาํนวน  1  คร้ัง 

200,000.- อบต.ท่างาม สาํนกังาน 

ปลดั 

 

            

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหบุ้คลากรของ อบต. 

 

 

อบรมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหาร    

สมาชิก อบต.   พนกังานส่วน

ตาํบล  ลูกจา้งประจาํ และ

พนกังานจา้ง   จาํนวน  1  คร้ัง 

12,000.- 

 

 

 

อบต.ท่างาม สาํนกังาน

ปลดั 

 

 

            

3 “สนบัสนุนศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

การจดัซ้ือ / จดัจา้งขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั

อาํเภอ  ” 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

คนัโชง้”  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย 

ในการดาํเนินโครงการ 

20,000.- อาํเภอ 

วดัโบสถ ์

 

 

สาํนกังาน

ปลดั 

 

 

            

แบบ ผด.02 



 

 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ี/ค่าจดทะเบียน

อินเทอร์เน็ต 

 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซต์

และอีเมล ์(E-MAIL) ค่าจด

ทะเบียนโดเมน  ค่าระบบการ

จดัการแกไ้ขขอ้มูล (Remote  

Control) และเช่ือมโยงเป็นรายปี 

เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์

เวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่างาม  เพ่ิมช่องทางใน

การติดต่อประสานงานกบัส่วน

ราชการต่าง ๆ การแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ตาม พรบ.

ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540  และงานพสัดุ  ดา้น

การจดัซ้ือจดัจา้งฯลฯ   

จาํนวน  1  คร้ัง 

7,500.- อบต.ท่างาม สาํนกังาน

ปลดั 

            

5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาํหรับ 

ท่ีทาํการ อบต.ท่างาม 

60,000.- อบต.ท่างาม 

 

สาํนกังาน

ปลดั 

            

6 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิ์น 

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น   

51,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บ

ภาษี 

จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการฯ 

2,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

8 จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์    จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์ เพ่ือใชใ้น

การปฏิบติังาน 

241,860.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังานปลดั 

กองคลงั 

            



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        8.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 ค่าธรรมเนียมในการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินและรังวดัท่ีดิน  

 

รังวดัท่ีดิน   เพ่ือออกหนงัสือ

สาํคญัสาํหรับท่ีหลวง  หรือโอน

กรณีมอบท่ีดินใหเ้ป็น

สาธารณประโยชน์หรือ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัท่ีดิน ฯลฯ  

100,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

กองช่าง             

2 จดัซ้ือรถยนต ์  (บรรทุก) 

ส่วนกลาง 

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)    

ขนาด  1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ตํ่ากวา่ 2,400  ซีซี   ขบัเคล่ือน  

2  ลอ้   แบบมีช่องวา่งดา้นหลงั

คนขบั  (Cab) 

688,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่างาม  หมู่ท่ี  13 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร 

หอ้งกองคลงั 

331,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

4 ปรับปรุงตกแต่งหอ้งประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

จดัซ้ือผา้ม่าน  (ฉากดา้นหลงัหอ้ง

ประชุมสภาฯ)  จาํนวน  1  ชุด 

17,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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

5 จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์    จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์ เพ่ือใชใ้น

การปฏิบติังาน 

762,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารดา้มจบัแบบ

เขาควาย   

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  914 X ลึก

ไม่นอ้ยกวา่ 457 X สูงไม่นอ้ยกวา่ 

1,829 ม.ม. จาํนวน  3  หลงั 

16,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบาน

เล่ือนกระจก 

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1,185 X 

ลึกไม่นอ้ยกวา่ 410 X สูงไม่นอ้ย

กวา่ 879 มม. จาํนวน  1  หลงั 

6,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

3 จดัซ้ือผา้ม่านพร้อมติดตั้ง   -ใชส้าํหรับตกแต่งเป็นฉาก

ดา้นหลงัของหอ้งประชุมสภา 

อบต.ท่างาม   

-ผา้ชนิดอยา่งหนา  (ผา้เอที)   

มีระบายดา้นบน   ขนาดกวา้ง 

ไม่นอ้ยกวา่ 0.70 ม.  

-ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 8.2 ม.  

ยาวไม่นอ้ยกวา่  3.3 ม. 

17,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

4 จดัซ้ือตูโ้ทรศพัท ์ 

(ตูส้าขาโทรศพัท)์  พร้อมติดตั้ง 

ขนาด 4  สายนอก  8  สายใน  

พร้อมติดตั้ง  

 

 

20,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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

5 จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน  ระดบั 1 – 2 

พร้อมเกา้อ้ี 

ขนาดของโตะ๊ทาํงานมีความยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 120 ซ.ม.กวา้งไม่นอ้ย

กวา่ 60 ซม. สูงไม่นอ้ยกวา่ 75 ซม.  

จาํนวน  2  ชุด 

9,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

6 จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บาน  ดา้มจบั

แบบเขาควาย  

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  914 X ลึก

ไม่นอ้ยกวา่ 457 X สูงไม่นอ้ยกวา่ 

1,829 ม.ม. จาํนวน  3  หลงั 

16,500.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

7 ชั้นเหลก็เก็บแฟ้ม 4 ชั้น ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  921 ม.ม. 

X ลึกไม่นอ้ยกวา่ 311 ม.ม. X สูง

ไม่นอ้ยกวา่ 1805 ม.ม. จาํนวน  1  

หลงั 

5,200.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

8 จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน  ระดบั 1 – 2 

พร้อมเกา้อ้ี 

ขนาดของโตะ๊ทาํงานมีความยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 120 ซ.ม.กวา้งไม่นอ้ย

กวา่ 60 ซม. สูงไม่นอ้ยกวา่ 75 ซม.  

จาํนวน  1  ชุด 

4,800.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารดา้มจบัแบบ

เขาควาย   

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  914 X ลึก

ไม่นอ้ยกวา่ 457 X สูงไม่นอ้ยกวา่ 

1,829 ม.ม. จาํนวน  1  หลงั 

5,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.3 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารดา้มจบัแบบ

เขาควาย   

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  914 X ลึก

ไม่นอ้ยกวา่ 457 X สูงไม่นอ้ยกวา่ 

1,829 ม.ม. จาํนวน  1  หลงั 

5,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

 2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง   คุณสมบติั  หน่วยความจาํภายใน 

4GB และรองรับ MicroSD card 

หน่วยความจาํสูงสุด 32 GB ถ่าย

โอนงานไดง่้ายดว้ย Direct USB 

จาํนวน 1 เคร่ือง 

3,200.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 จดัซ้ือตูล้าํโพงเคล่ือนท่ี แบบลาก คุณสมบติั   เป็นตูล้าํโพง

เอนกประสงคแ์บบวฟูเฟอร์  

ขนาด 15 น้ิว กาํลงัไฟ 100 วตัต ์

จาํนวน 1  เคร่ือง  พร้อมดว้ย

ไมโครโฟน จาํนวน 2 ตวั ระบบ 

UHF มีช่องเสียบ USB และบลูทูธ   

8,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

3 จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม แบบขาไขว ้ ขนาดใบพดัไม่นอ้ย

กวา่ 22 น้ิว  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ

มาตรฐานอุตสาหกรรม    จาํนวน 

2  ตวั 

4,860.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

4 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั ขนาดใบพดัไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐาน 

อุตสาหกรรม  จาํนวน  2  ตวั 

3,400.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น คุณสมบติั    เคร่ืองดูดฝุ่ น

เอนกประสงค ์  มีถุงเก็บฝุ่ น   

ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลิตร  

หน่วยแรงดนัไฟฟ้าท่ีรองรับ 220

โวลต ์ กาํลงัมอเตอร์สูงสุด 1,400 – 

1,600 วตัต ์ จาํนวน 1 เคร่ือง 

7,200.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 

 
 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

งานประมวลผล  แบบท่ี 1  

-จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว  

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่  

4 แกนหลกั  (Core)  จาํนวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

-มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)  

ชนิด DDR3หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4GB 

-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA 

หรือดีกวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 

120 GB จาํนวน 1 หน่วย  มี DVD-RW หรือ

ดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

-มีแป้นพิมพแ์ละเมา้ส์ 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast 

Radio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย   (จํานวน  1  เคร่ือง) 

22,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

สาํหรับงานสาํนกังาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 

แกนหลกั (2 Core) จาํนวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)  

ชนิด DDR3หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4GB 

16,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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

  -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความ

จุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย หรือชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 

GB จาํนวน 1 หน่วย   

-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 

1366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว  

-มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง    

-สามารถใชง้าน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ 

Bluetooth  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  (จํานวน 1 เคร่ือง) 

               

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดาํ 

-มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600 X 

600 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้

ต่อนาที 

-มีหน่วยความจาํ (Memory)  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  

2 MB 

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 

USB 2.0 หรือดีกวา่  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

-สามารถใชไ้ดก้บั A4 , Letter , Legal และ 

Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 

แผน่   (จํานวน 1 เคร่ือง) 

3,300.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

4 จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า   

ขนาด 800 VA 

-มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA  

(480 Watts) 

-สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 

จํานวน  2   เคร่ือง 

5,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

5 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

งานประมวลผล  แบบท่ี 2  

-จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว  

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่  

4 แกนหลกั  (Core)  หรือ 8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่นอ้ยกวา่ 3.2 GHz  จาํนวน 1 หน่วย 

30,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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

  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มี

หน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

-มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)  

ชนิด DDR3หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8GB 

-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA 

หรือดีกวา่  ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

240 GB จาํนวน 1 หน่วย   

-มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

-มีแป้นพิมพแ์ละเมา้ส์ 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast 

Radio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว จาํนวน 1 หน่วย   (จํานวน  1  เคร่ือง) 

               

6 จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า   

ขนาด 800 VA 

-มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA  

(480 Watts) 

-สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 

จํานวน  1  เคร่ือง 

2,800.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

7 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Dot  Matrix 

Printer แบบแคร่สั้น 

-มีจาํนวนหัวเขม็ไม่นอ้ยกวา่  24 เขม็ 

-มีความกวา้งในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 80 คอลมัภ ์

-มีความเร็วขณะพิมพร่์าง ขนาด 10 ตวัอกัษรต่อ

น้ิว  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 300 ตวัอกัษรต่อวนิาที 

-มีความเร็วขณะพิมพต์วัอกัษรแบบละเอียด

ขนาด 10 ตวัอกัษรต่อน้ิว  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 

ตวัอกัษรต่อวนิาที 

-มีช่องเช่ือมต่อ  (Interface) แบบ Parallel หรือ 

USB 1.1 หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง  

-มีหน่วยความจาํแบบ input Buffer ไม่นอ้ยกวา่ 

128 KB 

9,200.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือโตะ๊วางคอมพิวเตอร์

พร้อมเกา้อ้ี 

แบบเมลามีน  ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.20 ม. X 

ลึกไม่นอ้ยกวา่ 0.60 ม. X สูงไม่นอ้ยกวา่ 0.75 ม.  

จาํนวน  1  ชุด 

5,200.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 

 

 
 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์  

(Ink Tank  Printer)  

-เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงั

หมึกพิมพ ์ (Ink Tank  Printer)  

จากโรงงานผูผ้ลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200 X  

1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํไม่นอ้ยกวา่ 20 

หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 

Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่  

1 ช่อง 

-สามารถใชไ้ดก้บั A4 , Letter , Legal และ 

Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 

แผน่   (จํานวน 1 เคร่ือง) 

 

4,300.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกังาน 

ปลดั 

            

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

สาํหรับงานประมวลผล 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 

แกนหลกั (2 Core) จาํนวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3หรือ

ดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8GB 

-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความ

จุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย หรือชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 

GB จาํนวน 1 หน่วย   

-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 

1366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว  

-มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง    

-สามารถใชง้าน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ 

Bluetooth  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  (จํานวน 1 เคร่ือง) 

21,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/

ชนิด LED สาํหรับกระดาษ

ขนาด A3 

-มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1200 X 

1200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพร่์างสาํหรับกระดาษ A4

ไม่นอ้ยกวา่ 35 หนา้ต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพร่์างสาํหรับกระดาษ A3

ไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที 

-มีหน่วยความจาํ (Memory)  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  

256 MB 

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 

USB 2.0 หรือดีกวา่  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

-สามารถใชไ้ดก้บั A3 , A4 , Letter , Legal และ 

Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่นอ้ย

กวา่ 250 แผ่น   (จํานวน 1 เคร่ือง) 

53,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จงัหวดัพษิณุโลก 

        5.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง  คุณสมบติั ระบบดิจิตอล   

ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 16 ลา้นพิกเซล   

9,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)   

ขนาด 1 ตนั  

ขนาด  1  ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต ํ่ากวา่  2,400  ซีซี    ขบัเคล่ือน  2  ลอ้  

แบบมีช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab)  

688,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 
 

แบบ ผด.02/1 
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