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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   เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1  / 2562  (ฉบบัท่ี 1) ฉบบัน้ี   และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แผนการ

ดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1  / 2562  (ฉบบัท่ี 1)   ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทาง 

 ในการพฒันาตาํบลต่อไป 

 

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 

ดาํเนินการจริงในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่างาม   และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ี โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจตรวจสอบไดจ้าก

หน่วยงานในพื้นท่ี 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   เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1  / 2562  (ฉบบัท่ี 1)    เพื่อปิดประกาศ

โดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัและสามารถตรวจสอบได ้
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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   เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1  / 2562  (ฉบบัท่ี 1)    ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 

และประสานงานและติดตามประเมินผลการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 
 

องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

2.1   บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ 

2.2   บญัชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจําปี  2562 

เปลีย่นแปลง  คร้ังที่ 1  / 2562  (ฉบับที่ 1)   



 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1)    

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวัดพษิณุโลก 

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

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานการพาณิชย ์

 

1 

 

50 

 

225,000.- 

 

69.23 

 

อบต.ท่างาม 

รวม 1 50 225,000.- 69.23  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจัดการผงัเมือง 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

1 

 

50 

 

10,000.- 

 

3.07 

 

อบต.ท่างาม 

รวม 1 50 10,000.- 3.07  

รวมทั้งส้ิน 2 100 325,000.- 100  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1)  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.1  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 

 

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน 

ประจาํปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

สาํหรับจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  และวสัดุ 

อ่ืน ๆ   ค่าไฟฟ้า   เพ่ือบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้นขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่างาม 

 

 

 

255,000.- 

 

 

 

 

 

ตาํบลท่างาม กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

เดิมตั้งไว ้ 190,000.- บาท 

แกไ้ขเป็น  255,000.- บาท 

 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

    2.     ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

       2.1  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 โครงการอบรมใหค้วามรู้ขบัข่ี

ปลอดภยัเพ่ิมวนิยัการจราจร 

ประจาํปีงบประมาณ 2562 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน   

ประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมใหค้วามรู้กบัเด็กนกัเรียนและ 

ประชาชน   ในพ้ืนท่ีตาํบลท่างาม   

จาํนวน  1  คร้ัง 

 

 

10,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั 

 

 

            

 

 

แบบ ผด.02 

เดิม  โครงการฝึกอบรมเยาวชนขบัข่ีปลอดภยัเสริมสร้าง

วนิยัทางจราจร 

แก้ไขเป็น โครงการอบรมให้ความรู้ขบัขี่ปลอดภยัเพิ่มวินยั

การจราจร   ประจาํปีงบประมาณ 2562 

 



 

 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

 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 จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด

ชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์การ

ติดตั้งและค่าติดตั้ง 

(เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

1) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย   

แบบมุมมองคงท่ีสาํหรับติดตั้งภายใน

อาคาร  สาํหรับใชใ้นงานรักษาความ

ปลอดภยัทัว่ไป   จาํนวน 2  ตวั 

2) อุปกรณ์การติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด  พร้อมค่าติดตั้ง  เช่น อุปกรณ์

ทีวี  สายสญัญาณทีวี  อุปกรณ์ปลีกยอ่ย  

งานติดตั้ง  เดินสาย  เซ็ทระบบ ฯลฯ 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ฉบบัเดือนตุลาคม 2561  ณ วนัท่ี  26 ต.ค. 61  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

(ICT) 

46,000.- 

 

 

 

14,000.- 

 

 

 

อบต. 

ท่างาม 

 

 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ืออุปกรณ์บนัทึกภาพผา่น

เครือข่าย   (Net work Video  

Recorder) 

(เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ฉบบัเดือนตุลาคม 2561  ณ วนัท่ี  26 ต.ค. 61  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

(ICT) 

22,000.- อบต. 

ท่างาม 

 

สาํนกัปลดั             

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. 

3 จดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

แบบ PoE (PoE L2 Switch) 

(เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ฉบบัเดือนตุลาคม 2561  ณ วนัท่ี  26 ต.ค. 61  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

(ICT) 

8,600.- อบต. 

ท่างาม 

 

 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 2.1 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 จดัซ้ือตูส้าํหรับจดัเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ขนาด 9U 

(เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เป็นรายการนอกมาตรฐานกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ICT) 
5,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า  

ขนาด 1 kVA 

(เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.

2561 ณ  วนัท่ี  23 พ.ค. 61  กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ICT) 

5,900.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

3 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

งานประมวลผล  แบบท่ี  1 

(เพิม่เตมิ) 

 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปีพ.ศ.

2561 ณ  วนัท่ี  23 พ.ค. 61  กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ICT) 

22,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 
 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

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 จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อี ดี  

(LED  TV)  แบบ Smart   TV 

ขนาด  40  น้ิว 

เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

เดือน ธ.ค. 61 
14,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 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 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

(หอ้งประชาสมัพนัธ์) 

 

เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

เดือน ธ.ค. 61 
84,600.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 4.2 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   

 

เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

เดือน ธ.ค. 61 
84,600.- อบต. 

ท่างาม 

ศพด.เขาไร่ 

ศรีราชา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1  / 2562  (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 4.3 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   

 

 

เปลีย่นแปลง) 
จากแผนดาํเนินงานประจาํปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

เดือน ธ.ค. 61 
80,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

เร่ือง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 / 2562  (ฉบับที่  1) 

------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. 2558  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)   พ.ศ. 2559 ขอ  27    กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดทําแผนการดําเนินงานใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม   งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง   

สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ

นั้น   

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณพ.ศ.2562

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2562  (ฉบับท่ี  1)  ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม   ในคราวประชุม  เม่ือวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2562 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  14  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

 

 

(นายศิริวัฒน    ฟกคง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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