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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 (หมวด5 ข้อ 26 , 27) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสี่ปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่

ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 



4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าช้าง 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแตะไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการ
จริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าประกาศ เรื่อง แผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเป็นไปตาม 

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 



5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้ 

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 
 
 
 
 



จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หน่วยงานอื่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการ 

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเปน็ร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

1.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำร ิ
  1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 
 

4 

 
 

8.89 

 
 

180,000 

 
 

3.49 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 
8 

 
17.78 

 
1,490,365 

 
28.91 

 
กองกำรศึกษำฯ 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 
  3.1 แผนงำนกำรเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
  4.2 แผนงำนกำรสร้ำงควำม  
        เข้มแข็งของชุมชน 

 
- 
9 

 
 

20 

 
 

360,000 

 
 

6.98 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 
  5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 
 

4 

 
 

8.89 

 
 

310,000 

 
 

6.01 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้ง
พื้นฐำน 
  6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 

9 

 
 

20 

 
 

1,207,600 

 
 

23.41 

 
 
กองช่ำง 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ 
  7.1 แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 

3 

 
 
 

6.67 

 
 
 

450,000 

 
 
 

8.72 

 
 
ส ำนักงำนปลัด / 
กองกำรศึกษำ 

8.ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจดักำร
บ้ำนเมืองที่ด ี
  8.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 
 

5 

 
 

11.11 

 
 

1,060,000 

 
 

20.55 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
  9.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
        ของชุมชน 
  9.2 แผนงำนรักษำควำมสงบ 
        ภำยใน 

 
 

1 
 

1 

 
 
 

4.44 

 
 
 

80,000 

 
 
 

1.55 

 
 
 
ส ำนักงำนปลัด 

10.ยุทธศำสตร์กำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  10.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 
 

1 

 
 

2.22 

 
 

20,000 

 
 

0.38 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 45 100 5,157,965 100  
รวมท้ังสิ้น 45 100 5,157,965 100  

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อ 

จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 7 403,400 ส ำนักงำนปลัด 
2. แผนงำนกำรศึกษำ 11 138,300 กองกำรศึกษำ 
3. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 5 268,000 ส ำนักงำนปลัด 
4. แผนงำนเคหะและชุมชน 1 100,000 กองช่ำง 
5. แผนงำนกำรเกษตร 1 59,000 ส ำนักงำนปลัด 

รวมทั้งสิ้น 25 968,700  
 

  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำร ิ
ท ำกิจกรรมตำมพระรำชด ำริ ฯ 50,000 เขตพื้นที่

อบต.ท่ำช้ำง 
ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำร ี

ประชำคมเพื่อเพำะพันธุ ์กล้ำไม้ประจ ำ
ถิ่น 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรรักน้ ำ รักปำ่ รักษำแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติกำร เพือ่ปลูกปำ่รักษำ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4 โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลที่9 

ปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรกัษ์แหล่งน้ ำ ลุ่ม
น้ ำล ำคลอง และปำ่ไม้ให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

50,000 เขตพื้นที่  
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
    2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วและประตูศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 
ก่อสร้ำงรั้วและประตูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 250,000 ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชือ่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ก่อสร้ำงป้ำยชือ่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 80,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

3 โครงกำรถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 90,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

4 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำต ิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำต ิ 
เช่น  ค่ำจัดซื้อของขวญัวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรจัดกิจกรรม  ค่ำของรำงวัล  หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

30,000 ศพด. อบต.
ท่ำช้ำง และ
โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
ต ำบลท่ำ
ช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

5 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ค่ำใช้จ่ำยในจัดโครงกำร  ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

10,000  กองกำรศึกษำ             

 
 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

สนับสนุน 
    1. ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 
    2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ ศพด 

270,600 ศพด. อบต. 
ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

7 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 41 คน จัดสรร
จ ำนวน 260 วัน อัตรำคนละ  7.37  
บำท 

78,564 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

9 โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 2 
โรงเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

460,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

8 ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) ในพื้นที่ 2 โรงเรียน  
จ ำนวน  105 คน จัดสรรจ ำนวน 260  
วัน  อัตรำคนละ  7.37  บำท 

201,201 โรงเรียนใน
เขต อบต.
ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 
   3.1 แผนงำนกำรเกษตร 
ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
    4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
    4.2 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

และที่อยูอ่ำศัยใหแ้ก่ผู้ยำกไร้ 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีรำยได้น้อย 

ปรับปรุงที่อยู่อำศัย ซ่อมแซมสภำพ
บ้ำนพักอำศัยให้ปลอดภยั แข็งแรง 

60,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่คน
พิกำรและผู้ดูแลคนพกิำร 

- ฝึกอำชีพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชพี 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดสส์ 

- ฝึกอบรม 
- สนับสนุนกำรประกอบอำชพี 

10,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4 โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ
ด้วยหลัก 3Rs 

- กิจกรรม รณรงค์ 
- อบรมให้ควำมรู ้

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 

 



ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

- ประชำคมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 
- ประชำคมโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ 

ตำมแนวทำงของรัฐฯ 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด                

6 โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- ฝึกอบรม 
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

7 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชพี
ของประชำชน 

- ฝึกอบรม 
- ฝึกอำชีพ 

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

8 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

- ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน 50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

9 โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว - ฝึกอบรม 
- ส่งเสริมอำชีพ สนับสนุนกิจกรรมสตรี 
- ฝึกอำชีพ 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข 
    5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- อบรมให้ควำมรู ้
- ออกพ่นยำก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
- รณรงค์โรคไข้เลือดออก 

70,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบำ้ตำม
พระปณิธำนของศำสตรำจำรย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจำ้ฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ี

- ส ำรวจ 
- จัดหำวัคซีน 
- จัดกิจกรรมรณรงค ์

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข อุดหนุนหมู่บ้ำนละ 20,000.- จ ำนวน 
8 หมู่บ้ำน อย่ำงน้อยหมู่บ้ำนละ 3 
โครงกำร 

160,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมใน
ด้ำนทรัพยำกรและบุคลำกรที่จะ
ให้บริกำรรักษำพยำบำล กำรแพทยแ์ละ
ผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บปว่ย
ฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยำบำล 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 

 

 

 



6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยไก่
เก่ง หมู่ที่ 2 บำ้นโนนเลียบ 

ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ซอยไก่เก่ง . กว้ำง  
3  เมตร  ยำว  50  เมตร  หนำ  0.15  

เมตร  ตำมแบบ  ทถ.นม.01-203 

102,600 หมู่ที่ 2 
บ้ำนโนน
เลียบ อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

2 โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำตวัยู 
กลำงหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนสำมแคว 

ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำตวัยู  ขนำด  
0.30 x 0.30  เมตร  ยำว  55  เมตร  

ตำมแบบ  ทถ.นม.02-201 

95,600 หมู่ที่ 4 
บ้ำนสำม
แคว อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจร
ลูกรัง จำกนำตำเสำร-์นำครูมำ หมู่
ที่ 5 บ้ำนหนองบัวร ี

ก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจรลูกรัง  จำกนำ
ตำเสำร-์นำครูมำ  กวำ้ง  3.00  เมตร  
หนำ  0.10  เมตร  ยำว  700  เมตร 

ตำมแบบ  ทถ.นม.01-103 

97,100 หมู่ที่ 5 
บ้ำนหนอง
บัวรี อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู 
ซอยขำมใหญ ่หมู่ที่ 6 บ้ำนดำ่นท่ำ
แดง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู  ขนำด  
0.30 x 0.30  เมตร  ยำว  38  เมตร  

ตำมแบบ  ทถ.นม.02-202 

101,800 หมู่ที่ 6 
บ้ำนหนอง
บัวรี อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
กลำงหมู่บ้ำน ต่ดจำกบ้ำนผู้ช่วย
ประทวน(เลียบทำงรถไฟ) หมู่ที่ 8 
บ้ำนตะกุดขอน 

ก่อสร้ำงถนน  คสล.  สำยกลำงหมู่บ้ำน  
ต่อจำกบำ้นผู้ช่วยประทวน(เลียบทำง
รถไฟ)  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  30  

เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ตำมแบบ  
ทถ.นม.01-202 

99,600 หมู่ที่ 8 
บ้ำนตะกุด
ขอน 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู 
สำยบ้ำนใหม-่ไทรงำม หมู่ที่ 12 
บ้ำนใหม ่

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู  ขนำด  
0.30 x 0.30  เมตร  ยำว  38  เมตร  
ตำมแบบ  ทถ.นม.02-202 

101,800 หมู่ที่ 12 
บ้ำนใหม่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 2 
บ้ำนผู้ใหญ่ตุ๊ หมู่ที ่15 บำ้นพิมำน 

ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ซอย  2  บ้ำน
ผู้ใหญ่ตุ๊  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  40  
เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ตำมแบบ  

ทถ.นม.01-201 

106,500 หมู่ที่ 15 
บ้ำนพิมำน 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย
บ้ำนนำงสุภำพ-ท่ำสูบช่องโค หมู่ที ่
16 บ้ำนโนนไม้แดงเหนือ 

ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ซอยบ้ำนนำง
สุภำพ-ท่ำสูบช่องโค  กว้ำง  3  เมตร  
ยำว  50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  

ตำมแบบ  ทถ.นม.01-203 

102,600 หมู่ที่ 16 
บ้ำนโนน
ไม้แดงเหนือ
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

9 โครงกำรต่อเติมอำคำรที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

ก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทำ่ช้ำง  ตำมแบบที ่

อบต.ก ำหนด 

400,000 อำคำร
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลท่ำ
ช้ำง 

กองช่ำง             

 

 

 

 

 



7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬำ 
    7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 
 

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน
เพื่อให้ควำมรู้แกป่ระชำชนในกำร
จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนเพือ่รองรับกำร
ท่องเที่ยว 

อบรมและศึกษำดูงำนเพือ่ให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรจัดตั้งวิสำหกจิชุมชน
เพื่อรองรับกำรท่องเท่ียว 

300,000  ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำน
อื่น 

จัดกำรแข่งขันกีฬำรว่มกับหน่วยงำน
รำชกำรอื่น 

20,000  กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 
“อบต. ท่ำช้ำงเกมส์” 

จัดกำรแข่งขันกีฬำตำ้นยำเสพติด ในเขต 
อบต.ท่ำช้ำง 

130,000  กองกำรศึกษำ             

 

  



8. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
    8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลือกตั้ง 500,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพือ่
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ดำ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน คุณธรรมจริยธรรม ของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน
ส่วนต ำบล พนกังำนจำ้ง และผู้น ำ
ชุมชน อบต.ท่ำช้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 

อบรมและศึกษำดูงำนเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ พนักงำนสว่นต ำบล 
พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชน อบต.ท่ำ
ช้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

300,000  ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรอบรมจริยธรรมของ
ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจำ้ง และ
สมำชิก อบต. 

อบรมจริยธรรมของผู้บริหำร พนกังำน 
ลูกจ้ำง และสมำชิก อบต. 

50,000  ส ำนักงำนปลัด             

4 โครงกำรกิจกรรม 5 ส ท ำควำมสะอำด Big Cleaning Day 10,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             
5 โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
 200,000 เขตพื้นที่ 

อบต.ท่ำช้ำง 
กองคลัง             

 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน 

- รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนตลอดปี 

30,000  ส ำนักงำนปลัด             



 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกำรฝึกอบรม และฝกึทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) 

- จัดตั้ง อปพร. 50,000  ส ำนักงำนปลัด             

 

10. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    10.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงกันป้องกันและแก้ไขปญัหำไฟ
ป่ำและหมอกควัน 

- จัดอบรมให้ควำมรู ้ 20,000 ส ำนักงำน
ปลัด 

             

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหนำ้โฟเมกำ้

สีขำว ขำโครเมียม ขนำด 
60x120x75 ซม. จ ำนวน 10 ตัว 

10,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

2 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
จ ำนวน 1 ซุ้ม 

100,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

3 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที ่9 

100,000               

4 ชั้นวำงเอกสำร ชั้นวำงเอกสำร ขนำด ก.120 x ล.50 x
ส.216 ซม. (ชุดต้น)  จ ำนวน  5  ชุด ๆ 
ละ  5,000.- บำท ชั้นวำงเอกสำร 
ขนำด  ก.120 x ล.50 x ส.216 ซม. 
(ชุดต่อ)  จ ำนวน  15  ชุด ๆ ละ  
4,500.- บำท 

92,500 อบต.ท่ำช้ำง กองคลัง             

 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกสว่น เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง

พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด  36,000  บีทียู รำคำ ๔๗,๐๐๐.-  
บำท  จ ำนวน 2  เครื่อง 

94,000 อบต.ท่ำช้ำง กองคลัง             

แบบ ผด.02/1 



 
1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องเล่นส ำหรับเด็ก เครื่องเล่นส ำหรับเด็ก สไลเดอร์ 

พลำสติก 
50,000 ศพด. อบต.

ท่ำช้ำง 
กองกำรศึกษำ             

2 โต๊ะท ำงำน โต๊ะท ำงำน ขนำดกว้ำง 60 ซม. ยำว 
120 ซม. สูง  75 ซม.  จ ำนวน  2  ตัว 
ๆ 4,500  บำท 

9,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

3 เก้ำอี ้ เก้ำอี ้ แบบมีพนักพิง  ปรับระดับสูงต่ ำ
ด้วยระบบโช๊ค  จ ำนวน  2  ตัว ๆ ละ  
2,500  บำท 

5,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

4 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร ์ 18  ช่อง มีมือ
จับชนิดฝังผนัง 

16,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

5 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

11,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึก 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- บำท 

4,300 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บำท 

2,600 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

 
 



    2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 คอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ

ส ำนักงำน 
คอมพิวเตอร์  All In One   ส ำหรับ
ส ำนักงำน  จ ำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
17,000  บำท 

34,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED ขำวด ำ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ  จ ำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 9,000.- บำท 

9,000 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
4,300.- บำท 

4,300 อบต.ท่ำช้ำง กองกำรศึกษำ             

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
    3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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 สัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์ สัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์  จ ำนวน  

4  ต้น 
100,000 เขตพื้นที่ 

อบต.ท่ำช้ำง 
ส ำนักงำนปลัด             

2 จัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต ์

เครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ เพือ่
ติดต้ังในรถยนต์ส่วนกลำง 

24,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับ
ติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ใน
งำนรักษำ ควำมปลอดภัยทัว่ไป 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอก
อำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำ ควำม
ปลอดภัยทัว่ไป จ ำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
33,000.- บำท 

66,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

4 อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) 

อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือขำ่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000.- 
บำท 

48,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             



3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 ไฟถนนโซล่ำเซลล์ ไฟถนนโซล่ำเซลล์ ขนำดเสำสูง 4 เมตร แผง
โซล่ำเซลล์ ขนำด 40 วัตต์ จ ำนวน 10 ต้น ๆ  
ละ 10,000.- บำท 

100,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
    3.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ 59,000.- บำท 

59,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

5. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
    3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 แผงสัญญำณไฟสำมเหลี่ยมชนิด
ล้อเลื่อน 

แผงสัญญำณไฟสำมเหลี่ยมชนิดล้อเล่ือน 
ใช้ไฟ DC ขนำด 12 V หรือไฟ AC 
ขนำด 220 V พร้อมพิมพ์ชื่อหน่วยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 


