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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 ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการ

ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นแผนการ

ดาํเนินงาน ทั้งน้ี ใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อประกาศให้ประชาชน

ในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ

จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 27 

แผนการดาํเนินงานให้จดัทาํให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม      ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน  

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562    ฉบบัน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562   ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาตาํบลต่อไป 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

ส่วนที ่ 1   บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

พ.ศ.2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํแผนพฒันา และแผนการ

ดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติั รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบติั

บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี สําหรับแผนการดาํเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้น ทาํให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการ การทาํงานกบัหน่วยงานและการจาํแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดาํเนินงานจะทาํ ให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ

มีความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 26  ขอ้ 27 ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํ

แผนการดาํเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

ขอ้ 26 การจดัทาํแผนการดาํเนินงานใหด้าํเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันารวบรวมแผนงานโครงการพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินการในพื้นท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน  แล้วเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

ระยะเวลาในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

    ขอ้ 27 แผนการดาํเนินงานให้จดัทาํให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรั้บแจง้แผนงานและ

โครงการจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

แนวทางในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน   

     แผนการดาํเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดาํเนินงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันั้นแผนการดาํเนินงานจึงมีแนวทางในการจดัทาํ ดงัน้ี 

1. เป็นแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี   และมีลกัษณะเป็นการดาํเนินการ (Action 

Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินการท่ีชดัเจนและดาํเนินงานจริง 

3. เป็นการรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ท่างาม 
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วตัถุประสงค์ของแผนการดาํเนินงาน 

1. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายตามยทุธศาสตร์และบรรลุวตัถุประสงคข์อง

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว ้

2. เพื่อใหก้ารตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานมีความชดัเจน 

3. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของกิจกรรม/โครงการ 

4. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส 

5. เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานไดช้ดัเจน 

6. เพื่อเพิ่มความชดัเจนในการปฏิบติังาน ลดความซํ้ าซอ้นของโครงการต่างๆ 

7. เพื่อกาํหนดหว้งระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ขั้นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

ข้ันตอนที ่1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินเก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ 

ดาํเนินการจริงในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าสะอาด ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่าสะอาด และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ี โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจตรวจสอบ

ไดจ้ากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบติัการพฒันาจงัหวดั/อาํเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนที ่2 การจัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานโดยพิจารณา 

จดัหมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาของทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงแผนการดาํเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 บทนาํ   ประกอบดว้ย 

- บทนาํ 

- วตัถุประสงคข์องแผนการดาํเนินงาน 

- ขั้นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 

- บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 

- บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 

ข้ันตอนที ่3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินนาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เพื่อประกาศใช ้การประกาศแผนการดาํเนินงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม จดัทาํประกาศ เร่ือง การใช ้

แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัและ 

สามารถตรวจสอบได ้

 

 



 

 

-3- 

ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน 

1. การดาํเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว ้

2. การดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าสะอาด เป็นไปตามเป้าหมายและ 

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานไดช้ดัเจน 

4. สามารถทราบถึงความกา้วหนา้ของโครงการ และแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5. ทราบถึงผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่ง 

คุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยดั 

 
 

ข้ันตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน     

 

 

        

 

 

 

 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน    

 

 

 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน

 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 



 

 

 

ส่วนที่    2  บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
 

เพื่อให้ทราบโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม    

ในปีงบประมาณ   2562   ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน และประสานงานและติดตามประเมินผลการ

พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 
 

องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

2.1   บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ 

2.2   บญัชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจําปี  2562



 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวัดพษิณุโลก 

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

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 แผนงานพาณิชย ์

 

2 

1 

 

3.64 

1.82 

 

107,000.- 

190,000.- 

 

0.32 

0.56 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 3 5.46 197,000.- 0.88  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจัดการผงัเมือง 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

5 

2 

 

9.09 

3.64 

 

18,183,500.- 

20,000.- 

 

53.73 

0.06 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 7 12.73 18,203,500.- 53.79  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3.2 แผนงานการศึกษา 

3.3 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 

3.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน 

3.6 แผนงานงบกลาง 

 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3.64 

1.82 

3.64 

5.45 

7.27 

9.09 

 

45,000.- 

40,000.- 

90,000.- 

474,000.- 

625,000.- 

10,703,754.- 

 

0.13 

0.12 

0.27 

1.40 

1.85 

31.63 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 17 30.91 11,977,754.- 35.40  

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  

 

4 

1 

 

7.27 

1.82 

 

245,000.- 

5,000.- 

 

0.72 

0.01 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 5 9.09 250,000.- 0.73  

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

1 

 

1.82 

 

15,000.- 

 

0.04 

 

อบต.ท่างาม 

รวม 1 1.82 15,000.- 0.04  

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

6.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

6.4 แผนงานการเกษตร 

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1.82 

1.82 

1.82 

1.82 

1.82 

 

50,000.- 

15,000.- 

30,000.- 

5,000.- 

50,000.- 

 

0.15 

0.04 

0.09 

0.01 

0.15 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 5 9.10 150,000.- 0.44  

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

7.2 แผนงานการศึกษา 

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

1 

4 

4 

 

 

1.82 

7.27 

7.27 

 

 

15,000.- 

2,044,085.- 

130,000.- 

 

 

0.04 

6.04 

0.38 

 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 9 16.36 2,189,085.- 6.46  



 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

6 

2 

 

 

10.91 

3.64 

 

 

619,900.- 

137,100.- 

 

 

1.83 

0.41 

 

 

อบต.ท่างาม 

อบต.ท่างาม 

รวม 8 14.55 757,000.- 2.24  

รวมทั้งส้ิน 55 100 33,839,339 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหก้บั

ระบบประปาหมู่บา้น   

บา้นวงัหนองแดง  หมู่ท่ี  8 

อุดหนุนงบประมาณใหก้บัการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคจงัหวดัพิษณุโลก    

สาขาวดัโบสถ ์

 

7,000.- หมู่ท่ี  8 

ต.ท่างาม 

กองช่าง             

2 ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง   

หมู่ท่ี  1 - 13 

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ   สาํหรับใช้

ซ่อมไฟฟ้ารายทาง   หมู่ท่ี  1 – 13   

 

100,000.- หมู่ท่ี  1 - 13 

ต.ท่างาม 

 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.2  แผนงานการพาณชิย์ 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการบริหารกิจการ

ระบบประปาหมู่บา้น 

สาํหรับจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  และวสัดุ 

อ่ืน ๆ   ค่าไฟฟ้า   เพ่ือบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้นขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่างาม 

190,000.- ตาํบลท่างาม 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.2561 พ.ศ.  2562 

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 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารเอนกประสงค ์  องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลท่างาม  หมู่ท่ี  13 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค ์ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่างาม  หมู่ท่ี 13 

500,000.- หมู่ท่ี  13 กองช่าง             

2 ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 

คอนกรีต    ซอยทรงไทย   

บา้นเขาไร่ศรีราชา  หมู่ท่ี  6 

ระหวา่งช่วง กม.ท่ี 1 + 280 – กม. 

ท่ี 1+880 ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร  

ยาว 600 เมตร  พ้ืนท่ีผิวจราจร 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร  

พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์  

1,123,000.- หมู่ท่ี  6 กองช่าง             

3 ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลตติ์กคอนกรีต   

บา้นนางสมบุญ  คุม้พวง – โรงเรียน 

วดัเสนาสน์  บา้นสวนป่าน  หมู่ท่ี 1 

ระหวา่งช่วง กม.ท่ี 0 + 000 – กม.ท่ี 

0 + 660  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  

ยาว 660 เมตร  พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

นอ้ยกวา่  2,640 ตารางเมตร  พร้อม

ป้ายประชาสมัพนัธ์   

1,132,500.- หมู่ท่ี 1 

 

กองช่าง             

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

-จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  13  หมู่บา้น 

-จา้งเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

ในพ้ืนท่ี  ต.ท่างาม 

428,000.- หมู่ท่ี 1 - 13 กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการพฒันาทางหลวงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจราจร  และขนส่ง  

ประจาํปี  2562 

เร่ิมจากทางหลวง หมายเลข 1296 

ตอนควบคุม  0100  

ตอนท่างาม – โป่งแค 

กม.6+075.000-กม. 7 + 900.000 

ระยะทาง  1.825 กิโลเมตร 

15,000,000.- หมู่ท่ี  13 กรมทาง

หลวง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

    2.     ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

       2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั 

 

 

            

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขบัข่ี

ปลอดภยัเสริมสร้างวนิยัทาง

จราจร 

อบรมใหค้วามรู้กบัเด็กและเยาวชน 

ประชาชน   ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม   

จาํนวน  1  คร้ัง 

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.1    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

20,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการบริหารศูนย ์อปพร. 

ตาํบลท่างาม   

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแตง่กายใหก้บั อปพร.

คนละไม่เกิน 2  ชุดต่อปี 

20,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

จดัซ้ือนํ้ ายาถงัเคมีดบัเพลิง  ประเภท ก. 

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานดา้นป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

5,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิน่  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.2  แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการค่ายธรรมะตา้น 

ยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม 

40,000.- รร.ในเขต

พ้ืนท่ี  

ตาํบลท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.3  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 สาํนกัปลดั             

2 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในรายการต่าง ๆ 

ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ในรายการต่าง ๆ  เช่น  กีฬาสาน

สมัพนัธ์วดัโบสถ ์ กีฬาไทคพั ฯลฯ 

20,000.- พ้ืนท่ีจงัหวดั

พิษณุโลก 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.4    แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการสตัวป์ลอดโรค   

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้  

ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราช

กมุารี 

จดัซ้ือวคัซีน  และวสัดุอุปกรณ์ในการ

ฉีดวคัซีน     จาํนวน  1  คร้ัง 

 

 

60,000.- ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

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 

สาํนกัปลดั             

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการพระราชดาํริ 

ดา้นสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

1. อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่บา้น   จาํนวน  13  

หมู่บา้น  ๆ ละ 20,000.- บาท   เพ่ือให้

คณะกรรมการหมู่บา้นจดัทาํโครงการ

ตามพระราชดาํริดา้นสาธารณสุข 

อยา่งนอ้ย  3 โครงการ   ทั้งน้ีตอ้งผา่น

ประชาคมหมู่บา้น 

2.กรณีหมู่บา้นไม่ประสงคข์อรับเงิน

อุดหนุน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ท่างามเป็นผูด้าํเนินการ 

260,000.- 13 

หมู่บา้น 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                    3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

ลาํดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

การรณรงคใ์ห้ประชาชนไปใชสิ้ทธิ 

ในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย 

สาํหรับจดัการเลือกตั้งทุกประเภท 500,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี    เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ประชาชน 

1.อบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ประชาชน  ผูบ้ริหาร   ส.อบต.  พนกังาน

ส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  และพนกังาน

จา้ง  จาํนวน  1  คร้ัง 

2.ศึกษาดูงาน  จาํนวน  1  คร้ัง 

100,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน   จาํนวน  

1  คร้ัง 

15,000.- 13 หมู่บา้น สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.6   แผนงานงบกลาง 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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

จากภยัธรรมชาติต่าง  ๆ  และเหตุท่ี

ประชาชนเดือดร้อนตอ้งการความ

ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน   

150,554.- 13  

หมู่บา้น 

สาํนกัปลดั             

2 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

สมทบงบประมาณใหแ้ก่กองทุน

หลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   40 

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจาก

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

100,000.- อบต. 

 ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

            

3 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี

ตาํบลท่างาม   จาํนวน 1,100 ราย 

8,895,600.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกัปลดั             

4 เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูพิ้การ 

ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม จาํนวน  160  ราย 

1,497,600.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกัปลดั             

5 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยติดเช้ือ 

ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม   

60,000.- ในพื้นท่ี

ตาํบลท่างาม 
สาํนกัปลดั             

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอาชีพและการเพิม่รายได้  

          4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั 

 

            

2 ค่าจา้งนกัเรียน  นกัศึกษา  

ปฏิบติังานให ้อบต. 

จา้งนกัเรียน  นกัศึกษา  ปฏิบติังาน

ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ

วนัหยดุราชการ   

5,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกั 

ปลดั 

 

            

3 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ 

ใหชุ้มชน 

1.อบรมใหค้วามรู้ใหก้บัประชาชน

ในตาํบลท่างาม  จาํนวน13หมู่บา้น 

ทุกกลุ่มองคก์ร 

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

            

4 เศรษฐกิจชุมชนตาํบลท่างาม สนบัสนุนงบประมาณใหห้มู่บา้น

หมู่ท่ี 5  และหมู่ท่ี  6   

200,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอาชีพและการเพิม่รายได้  

          4.2  แผนงานการเกษตร 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        5.     ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ  

                    5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

15,000.- แหล่ง

ท่องเท่ียว 

ในตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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.กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและ   

ดบัไฟป่า     

2.ฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร

ทอ้งถ่ินป้องกนัไฟป่าฯ  จาํนวน  1  

คร้ัง 

 

15,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

    6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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.อบรมให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ  การจดัตั้ง

ธนาคารขยะ  และการประดิษฐ์ผลงานจากเศษ

วสัดุเหลือใช ้ให้กบันกัเรียน    ครู   อสม.   ผูน้าํ

ชุมชนและตวัแทนประชาชน 

2.อบรมให้ความรู้การสร้างจิตสาํนึกให้กบั

นกัเรียนและประชาชนโดยการใชถุ้งผา้หรือ

ตะกร้ามาจ่ายตลาด  ตามกิจกรรม  “ห้ิวตะกร้า 

จ่ายตลาด”   เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติกตลาดใน

ชุมชน  และการทาํปุ๋ยหมกั และนํ้ าหมกัชีวภาพ 

3.กิจกรรมขยะแลกไข่  (หมู่บา้นตน้แบบ หมู่ท่ี  2  

, 10 , 13)  เดือนละ 1 คร้ัง 

4.กิจกรรมป่ันจกัรยานเก็บขยะ  บริเวณหนา้ถนน

สายหลกั    และร่วมกนัปลูกตน้ไม ้   ณ   วดัเขา 

สาริกา 

5.กิจกรรมทอดผา้ป่าขยะ  เพื่อใชเ้ป็นทุนในการ

จดัตั้งธนาคารขยะของโรงเรียนบา้นหนองปลิง 

6.กิจกรรมตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนบา้นหนอง

ปลิง 

30,000.- 1.อบต.ท่างาม 

2.โรงเรียนบา้น

หนองปลิง 

3.หมู่ท่ี  2 

4.หมู่ท่ี  10  

5.หมู่ท่ี  13 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       6.4  แผนงานการเกษตร 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

15,000.- อบต.ท่างาม สาํนกัปลดั 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์พฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.2   แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร

สถานศึกษา 

1.ค่าอาหารกลางวนั   

2.ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 

3.ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

-ค่าหนงัสือเรียน 

-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

-ค่าอุปกรณ์การเรียน 

-ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

เบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารในนามสถานศึกษา 

170,060.- ศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ 

อบต.ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

            

เบิกหกัผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารในนามสถานศึกษา 

224,170.- ศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ 

บา้นเขาไร่

ศรีราชา 

สาํนกัปลดั 

 

            

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 

597,855.- 

 

 

 

 

 

 

ร.ร. 

ในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

และศูนย์

พฒันา 

เด็กเลก็ 

สาํนกัปลดั 

 

 

  

            

แบบ ผด.02 



 

 

 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

 

พ.ศ.2561 

 

พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือวารสารส่ิงพิมพ ์ จดัซ้ือหนงัสือพิมพไ์วบ้ริการ

ประชาชน  ณ  ท่ีทาํการ อบต.ท่า

งาม    จาํนวน  2  ฉบบั/วนั 

8,000.- อบต.ท่างาม สาํนกัปลดั 

 

                      

4 สนบัสนุนอาหารกลางวนั   

ใหก้บันกัเรียนในเขตตาํบล 

ท่างาม 

 

สนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ่้ายเป็น

ค่าอาหารกลางวนั   ในอตัราคนละ 20 

บาท/วนั จาํนวน 200  วนั   

-โรงเรียนวดัเสนาสน์ 

-โรงเรียนบา้นหนองปลิง 

 -โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 

1,044,000

.- 

ร.ร. 

ในพ้ืนท่ี  

ต.ท่างาม 

 

สาํนกัปลดั 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7.     ยุทธศาสตร์พฒันาด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

      7.3   แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนนัทนาการ 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการจดังานนมสัการและ

สรงนํ้ าพระบรมสารีริกธาตุ 

จดังานนมสัการและสรงนํ้ า 

พระบรมสารีริกธาตุ   

จาํนวน  1  คร้ัง  

20,000.- วดัเสนาสน ์ สาํนกัปลดั             

2 จดังานประเพณีลอยกระทง จดังานประเพณีลอยกระทง   

จาํนวน  1  คร้ัง 

70,000.- วดัเสนาสน์ สาํนกัปลดั             

3 โครงการเขา้ร่วมงานวนันํ้ าตาล 

มหกรรมอาหาร  ของดีวดัโบสถ ์ 

ประดบัตกแต่งเตน็ทภ์ายในงาน 

วนันํ้ าตาล  มหกรรมอาหาร  ของดี

วดัโบสถ ์

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

            

4 โครงการ วนันํ้ าตาล  มหกรรม

อาหาร   ของดีวดัโบสถ ์  

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ท่ีทาํการ

ปกครองอาํเภอวดัโบสถ ์  เพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 

30,000.- ท่ีวา่การ

อาํเภอ 

วดัโบสถ ์ 

สาํนกัปลดั 

 

            

 

 

 

 
  

แบบ ผด.02 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        8.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

      8.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 

50,000.- อบต.ท่างาม สาํนกัปลดั 

 

            

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหบุ้คลากรของ อบต. 

 

 

อบรมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหาร    

สมาชิก อบต.   พนกังานส่วน

ตาํบล  ลูกจา้งประจาํ และ

พนกังานจา้ง   จาํนวน  1  คร้ัง 

10,000.- 

 

 

 

อบต.ท่างาม สาํนกัปลดั 

 

 

            

3 อินเทอร์เน็ตตาํบล 

 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาํหรับ 

ท่ีทาํการ อบต.ท่างาม   

และใหบ้ริการประชาชน 

51,800.- อบต.ท่างาม 

 

สาํนกัปลดั             

แบบ ผด.02 



 

 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562 

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 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

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   

ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง  ฯลฯ  . 

จาํนวน  1  คร้ัง 

2,800.- อบต.ท่างาม สาํนกัปลดั             

5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

และพระบรมวงศานุวงศ ์

จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

และพระบรมวงศานุวงศ ์

7,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

            

6 จดัหาครุภณัฑ ์   และวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังาน 

จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์ เพ่ือใชใ้น

การปฏิบติังาน 

498,300.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

กองคลงั 

            

 

 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        8.     ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 ตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์

ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม  

(การรังวดัท่ีดิน)  

 

ค่ารังวดัท่ีดิน   เพ่ือออกหนงัสือ

สาํคญัสาํหรับท่ีหลวง  หรือค่าโอน

กรณีมอบท่ีดินใหเ้ป็น

สาธารณประโยชน์หรือ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัท่ีดิน ฯลฯ  

50,000.- พ้ืนท่ี

ตาํบล 

ท่างาม 

กองช่าง             

2 จดัหาครุภณัฑ ์   และวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังาน 

จดัซ้ือวสัดุ   ครุภณัฑ ์ เพ่ือใชใ้น

การปฏิบติังาน 

87,100.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 

12,900.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ือเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์ 

 

เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์  จาํนวน 1 ตวั 

 

 

1,700.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

3 จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังานแบบมีลอ้ เกา้อ้ีสาํนกังานแบบมีลอ้  จาํนวน 

1  ตวั 

4,800.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

4 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

(หอ้งประชาสมัพนัธ์) 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 

พร้อมติดตั้ง  ขนาด 32,000 บีทีย ู 

จาํนวน  2  เคร่ือง 

84,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

5 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั ขนาดใบพดัไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว  

จาํนวน  5  ตวั 

6,500.-  อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

6 จดัซ้ือตูเ้หลก็   2   บาน   

ดา้มจบัแบบเขาควาย 

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 914 X ลึก

ไม่นอ้ยกวา่ 457 X สูงไม่นอ้ยกวา่ 

1,829 ม.ม. จาํนวน 2 หลงั 

8,600.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บแฟ้ม  4  ชั้น  ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  921 ม.ม. 

X  ลึกไม่นอ้ยกวา่  311 ม.ม.  X สูง

ไม่นอ้ยกวา่ 1,805 ม.ม.  

จาํนวน  10  หลงั 

46,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

8 จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานระดบั 1 – 2 

พร้อมเกา้อ้ี 

 

ขนาดของโตะ๊ทาํงานความยาวไม่

นอ้ยกวา่ 120 ซม. กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 

60 ซม. สูงไม่นอ้ยกวา่  75 ซม.   

จาํนวน  1  ชุด 

 

 

4,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน   ชนิดแขวน    

(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง   

ขนาด 32,000  บีทีย ู   

จาํนวน  2  เคร่ือง 

84,600.- อบต. 

ท่างาม 

ศพด.เขาไร่ 

ศรีราชา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน   ชนิดติดผนงั     

(มีระบบฟอกอากาศ)   

ขนาด 15,000  บีทีย ู   

จาํนวน  4  เคร่ือง 

80,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

2 จดัซ้ือชั้นเหลก็เก็บแฟ้ม  4  ชั้น ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่  921  ม.ม. 

X ลึกไม่นอ้ยกวา่  311 ม.ม. X สูง

ไม่นอ้ยกวา่  1805  ม.ม.  

จาํนวน   1 หลงั 

4,600.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 
 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 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 จดัซ้ือเคร่ืองอดัอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากวา่  150 ลิตรต่อนาที

แต่ไม่เกิน 299    พร้อมอุปกรณ์

ควบชุด   จาํนวน 1 เคร่ือง 

20,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        2.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนตต์ดัไม ้

ชนิดโซ่ 

ความยาวบาร์ไม่เกิน 12 น้ิว   

จาํนวน  1  เคร่ือง 

4,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบ

ดิจิตอล 

ความละเอียด  21  ลา้นพิกเซล 

ข้ึนไป     พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน  1  ตวั 

45,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร์    

ระดบั  XGA  ขนาด 3,500 ANSE 

Lumens  จาํนวน  1  เคร่ือง 

30,300.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 
 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือชุดกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด

พร้อมติดตั้ง  ประกอบดว้ย 

 

 

1) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย   

จาํนวน 2  ชุด 

2) อุปกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network  Video  Recorder)  แบบ   8 

ช่อง  จาํนวน 1 ชุด 

3) อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ POE 

(POE L 2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จาํนวน  

1  ชุด 

4) ตูส้าํหรับจดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์  ขนาด  9U  จาํนวน 1 ตวั 

5) โทรทศัน์  แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV  ขนาด  40  น้ิว  ระดบัความ

ละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล  

จาํนวน   1 เคร่ือง 

6) อุปกรณ์ทีวีและสายสญัญาณทีวี  

7) เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า   ขนาด  1  KVA  

จาํนวน 1 เคร่ือง 

8) อุปกรณ์การติดตั้ง  พร้อมค่าติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด  จาํนวน 2 ชุด 

46,000.- 

 

24,000.- 

 

 

9,500.- 

 

 

8,000.- 

 

17,700.- 

 

 

 

2,000.- 

5,900.- 

 

12,000.- 

อบต. 

ท่างาม 

 

 

สาํนกัปลดั             

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองกระจายสญัญาณ 

ไร้สาย  (Access  Point) แบบท่ี 1 

จาํนวน  3  ตวั 5,700.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  จาํนวน  1  เคร่ือง 2,500.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือเคร่ืองเป่าใบไม ้ ขนาด  5  แรงมา้    สาํหรับใชด้บั 

ไฟป่า  หรือใชใ้นงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลท่างาม 

5,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        7. ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561   พ.ศ.  2562 

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 จดัซ้ือบอร์ดเคล่ือนยา้ยผูป่้วย

พร้อมอุปกรณ์  

ใชเ้ป็นอุปกรณ์สาํหรับเคล่ือนยา้ย

ผูป่้วยหรือผูป้ระสบภยัโดยวธีิ

เล่ือนตวัผูป่้วยหรือผูป้ระสบภยั  

ไม่ทาํใหผู้ป่้วยหรือผูป้ระสบภยั

ไดรั้บการกระเทือนระหวา่งการ

เคล่ือนยา้ย   จาํนวน  1  ชุด    

8,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

แบบ ผด.02/1 
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