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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 



ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 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 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

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

ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 



4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าช้าง 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว ้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแตะไตรมาส 
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
7. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการ
จริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ซึ่งมีท้ังโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอืน่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพืน้ท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
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 

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 



5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้ 

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. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำร ิ
  1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

4 

 
 

7.55 

 
 

180,000 

 
 

2.95 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 
12 

 
22.64 

 
1,582,780 

 
25.91 

 
กองกำรศึกษำฯ 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 
  3.1 แผนงำนกำรเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
  4.2 แผนงำนกำรสร้ำงควำม  
        เข้มแข็งของชุมชน 

 
- 

10 

 
- 

18.87 

 
- 

540,000 

 
- 

8.84 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 
  5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

4 

 
 

7.55 

 
 

310,000 

 
 

5.08 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 
  6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 

8 

 
 

15.09 

 
 

1,904,600 

 
 

31.19 

 
 
กองช่ำง 

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

 
 
 

4 

 
 
 

7.55 

 
 
 

550,000 

 
 
 
9 

 
 
ส ำนักงำนปลัด / 
กองกำรศึกษำ 

8.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
  8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

6 

 
 

11.32 

 
 

880,000 

 
 

14.41 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
        ของชุมชน 
  9.2 แผนงำนรักษำควำมสงบ 
        ภำยใน 

 
 

1 
 

3 

 
 

1.89 
 

5.66 

 
 

30,000 
 

110,000 

 
 

0.49 
 

1.80 

 
 
 
ส ำนักงำนปลัด 

10.ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  10.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

1 

 
 

1.89 

 
 

20,000 

 
 

0.33 

 
 
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 53 100 6,107,380 100  
รวมทั้งสิ้น 53 100 6,107,380 100  

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครุภัณฑ์ที่
จัดซ้ือ 

จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 8 165,100 ส ำนักงำนปลัด 
2. แผนงำนกำรศึกษำ 3 76,000 กองกำรศึกษำ 
3. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 100,000 ส ำนักงำนปลัด 
4. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร 1 100,000 กองช่ำง 

รวมทั้งสิ้น 13 441,100  
 

  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงกำรอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ 
ท ำกิจกรรมตำมพระรำชด ำริ ฯ 50,000 เขตพื้นที่

อบต.ท่ำช้ำง 
ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี 

ประชำคมเพื่อเพำะพันธุ์ กล้ำไม้ประจ ำ
ถิ่น 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อปลูกป่ำรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4 โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก อัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
 

ปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ ำ ลุ่ม
น้ ำล ำคลอง และป่ำไม้ให้มคีวำมอุดม
สมบูรณ ์

50,000 เขตพื้นที่  
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
    2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวและประตูศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 
ก่อสร้ำงร้ัวและประตูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 250,000 ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 80,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

3 โครงกำรถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,500 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

4 โครงกำรเทคอนกรีตหน้ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 37,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำกันแดด
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ก่อสร้ำงหลังคำกันแดดศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

120,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

6 โครงกำรตกแต่งปรับปรุง
สภำพแวดล้อมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ตกแต่งปรับปรุงสภำพแวดล้อมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

7 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  
เช่น  ค่ำจัดซื้อของขวัญวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรจัดกิจกรรม  ค่ำของรำงวลั  หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 

10,000 ศพด. อบต.
ท่ำช้ำง และ
โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
ต ำบลท่ำ
ช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

8 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ค่ำใช้จ่ำยในจัดโครงกำร  ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

10,000  กองกำรศึกษำ             

 



ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

สนับสนุน 
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 
2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ ศพด. 
3. ค่ำหนังสือเรียนของ ศพด. 
4. ค่ำอุปกรณ์กำรเยนของ ศพด. 
5. ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนของ ศพด. 
6. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ ศพด. 
7. ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู 

270,600 ศพด. อบต. 
ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

10 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 44 คน จัดสรร
จ ำนวน 260 วัน อัตรำคนละ  7.37  
บำท 

84,315 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

11 ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) ในพื้นที่ 2 โรงเรียน  
จ ำนวน  115 คน จัดสรรจ ำนวน 260  
วัน  อัตรำคนละ  7.37  บำท 

220,365 โรงเรียนใน
เขต อบต.
ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

12 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 2 
โรงเรียน 

460,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองกำรศึกษำ             

 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 
   3.1 แผนงำนกำรเกษตร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 
ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

และที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้ยำกไร้ 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีรำยได้น้อย 

ปรับปรุงที่อยู่อำศัย ซ่อมแซมสภำพ
บ้ำนพักอำศัยให้ปลอดภัย แข็งแรง 

60,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แกค่น
พิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร 

- ฝึกอำชีพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ 

20,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่ผูป้่วย
เอดสส์ และผู้ด้อยโอกำส 

- ฝึกอบรม 
- สนับสนุนกำรประกอบอำชีพ 

20,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

4 โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ - กิจกรรม รณรงค์ 
- อบรมให้ควำมรู้ 

50,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 



ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 

20,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด                

6 โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

- ฝึกอบรม 
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

40,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

7 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
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             

10 โครงกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ ห่วงใย 
ใส่ใจผู้สงูอำยุ 

- จัดอบรมให้ควำมรู้ 
- จัดกิจกรรมสันทนำกำรให้ผู้สูงอำยุ 
- ทัศนศึกษำดูงำน 

200,000  ส ำนักงำนปลัด             

 

 

 

 

 

 



5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข 
    5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 

- อบรมให้ควำมรู้ 
- ออกพ่นยำก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
- รณรงค์โรคไข้เลือดออก 

70,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
พระปณิธำนของศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี 

- 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 กำรแพทย์และ
ผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยำบำล 

30,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

 

 

 

 



6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. ซอย
พลแสน หมู่ที่ 2 บ้ำนโนนเลียบ 

ก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอยไก่เก่ง กว้ำง 3
เมตร ยำว 46 เมตร หนำ 0.15  เมตร 

73,300 หมู่ที่ 2 
บ้ำนโนน
เลียบ อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

2 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ จำก
ประปำหมู่บ้ำน-ล ำมูล หมู่ที่ 4 บ้ำน
สำมแคว 

ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำตัวยู ø 0.40 
เมตร ระยะทำงรวมบ่อพัก 158 เมตร 

285,300 หมู่ที่ 4 
บ้ำนสำม
แคว อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
บ้ำนผู้ใหญ่สุเทพ-บ้ำนหมอนิธ ิหมู่ที่ 
5 บ้ำนหนองบัวรี 

กว้ำง 3 เมตร ยำว 250 เมตร หนำ 
0.15 เมตร 

425,900 หมู่ที่ 5 
บ้ำนหนอง
บัวรี อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำย
บ้ำนนำยวรำกร เลียบคลองประปำ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนตะกุดขอน 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 238 เมตร หนำ 
0.10 เมตร 

91,800 หมู่ที่ 8 
บ้ำนตะกุด
ขอน อบต.
ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู 
สำยกลำงบ้ำน หมู่ที่ 12 บ้ำนใหม ่

รำงระบำยน้ ำ U ขนำด 0.30x0.30 
เมตร ยำว 138 เมตร 

365,100 หมู่ที่ 12 
บ้ำนใหม่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 2 
บ้ำนผู้ใหญ่ตุ๊ หมู่ที่ 15 บ้ำนพิมำน 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 
0.15 เมตร 

111,500 หมู่ที่ 15 
บ้ำนพิมำน 
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย
ศำลตำปู่ หมู่ที่ 16 บ้ำนโนนไม้แดง
เหนือ 

กว้ำง  3  เมตร  ยำว  180  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร   

291,700 หมู่ที่ 16 
บ้ำนโนน
ไม้แดงเหนือ
อบต.ท่ำช้ำง 

กองช่ำง             

 



 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงกำรต่อเติมอำคำรที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

ก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  ตำมแบบที่ 

อบต.ก ำหนด 

260,000 อำคำร
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลท่ำ
ช้ำง 

กองช่ำง             

 

 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วฒันธรรมประเพณี และกีฬำ 
    7.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้แก่ประชำชนในกำร
สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว 

อบรมและศึกษำดูงำนเพื่อให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรจัดต้ังวิสำหกิจชุมชน
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว 

300,000  ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำน
อ่ืน 

จัดกำรแข่งขันกีฬำร่วมกับหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืน 

20,000  กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 
“อบต. ท่ำช้ำงเกมส์” 

จัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด ในเขต 
อบต.ท่ำช้ำง 

130,000  กองกำรศึกษำ             

4 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลัง
กำย หมู่ที่ 6 บ้ำนด่ำนท่ำแดง 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน 

100,000  กองกำรศึกษำ             

 



8. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

    8.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 300,000 เขตพื้นที่ 
อบต.ท่ำช้ำง 

ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อ
พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน ด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง ของคณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชน อบต.
ท่ำช้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 

อบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชน อบต.ท่ำ
ช้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

300,000  ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนวินัย
คุณธรรมจริยธรรม กำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

อบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนวินัย คุณธรรมจริยธรรม กำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

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             

6 อุดหนุนอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

อุดหนุนอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

20,000 อ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติ 

ส ำนักงำนปลัด             

 



9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 

- จัดต้ัง อปพร. 50,000  ส ำนักงำนปลัด             

2 โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับงำนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000  ส ำนักงำนปลัด             

3 โครงกำรฝึกอบรมกำรขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจวินัยจรำจร 

อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรขับขี่ และ
วินัยทำงจรำจร 

30,000  ส ำนักงำนปลัด             

 

10. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
    10.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงกันป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำและหมอกควัน 

- จัดอบรมให้ควำมรู้ 20,000 ส ำนักงำน
ปลัด 

             



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น 

 
เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร  13,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

2 จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน เก้ำอี้แบบมีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ ำด้วย
ระบบโช้ก จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ 
2,500.- บำท 

7,500 อบต.ท่ำช้ำง กองคลัง             

3 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ 
5,500.-บำท 

44,000 อบต.ท่ำช้ำง กองคลัง             

 
 
1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จ ำนวน 4 ตู้ ๆ 

5,000.-บำท 
20,000               

2 จัดซื้อเคร่ืองท ำน้ ำเย็น 
 

เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบถังคว่ ำ 1 หัวก๊อก  6,000               

 
 
 

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว) 

17,000 อบต.ท่ำช้ำง ส ำนักงำนปลัด             

2 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

22,000               

3 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 
2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300.-บำท 

8,600               

4 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
22,000.-บำท 

44,000               

5 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขำวด ำ 

9,000               

 
 
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
    3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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             

 
 
 



4. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
    4.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดซื้อเคร่ืองเล่นส ำหรับเด็ก เคร่ืองเล่นส ำหรับเด็ก เช่น สไลเดอร์ 

โยกเยก อุโมงค์ ฯลฯ 
50,000 ศพด. อบต.

ท่ำช้ำง 
กองกำรศึกษำ ฯ             

 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ 
    5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดครุภัณฑ ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลัง

กำย 
จัดซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำย (บ้ำนด่ำน
ท่ำแดง หมู่ที่ 6) 

100,000 หมู่ที่ 6 
บ้ำนด่ำนท่ำ
แดง 

กองกำรศึกษำ ฯ             

 

 

 


