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  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565   ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ  ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565  และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  2  ส่วน ส่วนที่  1 บทน า และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานต่อไป 
 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
            กันยายน   2564   
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 
๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕ ข้อ ๒๖  การจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ 
2๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
        

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จึงได้ด าเนินการ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี
การประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี   
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  ส่วนท่ี 1 
      บทน ำ 

1.1  บทน ำ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนด าเนินงาน   ซึ่งแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
ควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินการและประเมินผลแผนด าเนินงาน  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ   
(Action  Plan) โดยจะต้องจัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว   และจะต้องจัดท าให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ด าเนินการทันปีงบประมาณ  แผนด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นแผนที่แสดง
ถึงเป้าหมาย  รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน เพราะเป็นแผนที่แสดงถึงการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และของหน่วยงานราชการอื่นๆในพ้ืนที่
เขตต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนด าเนินงานนับว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญไม่น้อย
กว่าแผนอ่ืนๆ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

  ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการรวบรวมข้อมูล แผนงาน/
โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการอื่นๆที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จัดท าร่างแผนด าเนินงาน     
โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ทั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลและของหน่วยงานอื่นๆที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมืออันดีในการพัฒนาต าบลท่ากูบ ให้มีความเจริญ และตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในต าบลท่ากูบ ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน   

(1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้ชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติมากขึ้น 

(3) เพ่ือให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 (หมวด 
5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดย
พิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(4)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
(5)  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน   โดยปิดประกาศ

แผนด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วถึงกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

                             จำกขั้นตอนดังกล่ำวสำมำรถน ำมำสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                                      
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงการกจิกรรม

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หนว่ยงานอื่น

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน   

เสนอร่างแผนด าเนินงาน   
 

พจิารณารา่งแผนด าเนินงาน   

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



๓ 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 

(1) ท าให้รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป 
ในทิศทางท่ีวางไว้ 

(2)   ท าให้เอกสารที่ระบุในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ที่ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2565   มีแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากขึ้น 

(3)   ท าให้เกิดการประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอื่น ๆ  มีความ 
       สะดวกมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(4) ช่วยให้เกิดความสามัคคีในด้านระบบการบริหารจัดการโดยการประสานและบูรณาการ ท างานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
(5) ช่วยให้ระบบการติดตามและประเมินผลสิ้นปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีความสะดวกและ 

รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีการจ าแนกในรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน /   โครงการ ที่ชัดเจน 
************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ 

 ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

        จ านวน         
   งบประมาณ(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 22.22 1,505,000 29.19 กองช่าง

รวม 14 22.22 1,505,000 29.19
2.      ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1   แผนงานท่ัวไป 1 1.58 10,000 0.19 ส านักปลัด 

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 11.11 135,000 2.61 ส านักปลัด 

2.3  แผนงานการศึกษา 5 7.93 1,750,180 33.94 กองการศึกษา

2.4   แผนงานสาธารณสุข 8 12.69 655,000 12.7 กองสวัสดิการ

2.5   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.17 70,000 1.35 กองสวัสดิการ

2.6   แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.58 10,000 0.19 กองสวัสดิการ

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.17 20,000 0.38 ส านักปลัด 

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.76 125,00 2.42 ส านักปลัด,กองการศึกษา

รวม 29 45.99 2,650,180 53.78
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.58 20,000 0.38 กองสวัสดิการ

3.2  แผนงานการเกษตร 6 9.52 85,000 1.64 ส านักปลัด 

   รวม 8 11.1 105,000 2.02
4.     ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.58 5,000 0.09 กองสวัสดิการ,กองช่าง 

4.3  แผนงานการเกษตร 2 3.17 25,000 0.48 กองสวัสดิการ

  รวม 2 4.75 30,000 0.57

          บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
         แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผด.01

หนา้ที ่4



5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1  แผนงาท่ัวไป 4 6.34 685,000 13.28 ส านักปลัด,กองช่าง 

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.58 10,000 0.19 กองช่าง

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5 7.93 45,000 0.87 กองคลัง,ส านักปลัด

  รวม 10 15.87 740,000 14.34

รวมท้ังส้ิน 63 100 5,155,180 100

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่5



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานท่ี  1.2 อุตสาหกรรมและโยธา 
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 5,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง
ห้องน ้าสาธารณะ อบต.ท่ากูบ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 144,000 สายทาง ซอย 6 กองช่าง
บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี  9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0782864 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร E 1733262 N ถึง บริเวณ 
ยาว  50 เมตร หนา 0.15 เมตร 0782830 E 1733225 N 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. 
 และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 184,000 ซอยบ้านยายน่วมฯ กองช่าง
บ้านซับสายออ  หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0783343 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  E 1732379 N ถึง 
ยาว  80  เมตร หนา 0.15 เมตร  บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 0783265
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 320  ตร.ม.  E 1732401 N
 และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 125,000 ซอยฝายน ้าล้น กองช่าง
บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0789512

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  E 1728035 N ถึง
ยาว  50  เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 0789469
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 200  ตร.ม. E 1728062 N  
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่6



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

กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 83,000  ซอยบ้านนายด้วงฯ  กองช่าง
 บ้านโป่งเกต  หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0790910

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร   E 1725590 N ถึง 
ยาว  50  เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 0790895
 หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 150  ตร.ม 1725542 N 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 92,000  ซอยอ่างเก็บน ้าบ้านวังกุง กองช่าง
บ้านวังกุง  หมู่ท่ี 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0789275

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   E 1735698 N ถึง 
ยาว  40  เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 160  ตร.ม. 0789258 E  1735733  N  
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 88,000 ซอยฝายน ้าล้น กองช่าง
บ้านวังขอนสัก  หมู่ท่ี 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0788308

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   E 1731550 N ถึง 
ยาว  39  เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 156  ตร.ม. 0788324 E  1731586 N  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 92,000 สายทางจากคุ้มวังปลาดุก - กองช่าง
บ้านวังอุดม  หมู่ท่ี 12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทล.2507 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0787077
ยาว  40 เมตร หนา 0.15 เมตร  E 173486N ถึง 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 160  ตร.ม. บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง 0787082 E  1731445 N  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่7



ล าดับ
ท่ี 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 144,000 ซอบบ้านนายทรงสรรค์ - กองช่าง
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบัว 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0791556
ยาว  50 เมตร หนา 0.15 เมตร  E 1728715N ถึง 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง 0791606 E  1728725 N  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 78,000 ซอยหน้าตลาดชุมชน้านท่ากูบ กองช่าง
บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0792383
ยาว  27 เมตร หนา 0.15 เมตร  E  1729543  N ถึง 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 135  ตร.ม. บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง 0792392 E  1729568 N  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 144,000 บ้านโนนสมบูรณ์ - คุ้มอ่าง กองช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0790365

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร   E  1730834  N ถึง 
ยาว  50  เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 250  ตร.ม. 0790314 E  1730830 N  
และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 157,000 สระเก็บน ้าสาธารณะประโยชน์ กองช่าง
บ้านวังรัง  หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0787451

2 แถว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  E  1726679  N  
เมตร จ้านวน 12 ท่อน พร้อมก้าแพง
ปากท่อ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่8



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

13 โครงการก่อสร้างห้องน ้าศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ กองช่าง
เล็ก อบต.ท่ากูบ ก่อสร้างห้องน ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น 0790346
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 อบต.ท่ากูบ  E  173044  N  

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย 119,000 สายทางจากบ้านซับน ้าใส- กองช่าง
บ้านซับน ้าใส  หมู่ท่ี  11 ใช้ในการจัดซื อดินลูกรังมาซ่อมแซมถนน บ้านวังกุง 

บริเวณพิกัดจุดเร่ิมต้น  0785323
 E 1736499  N ถึง 
บริเวณพิกัดจุดสิ นสุด 
0785199 E  1736939N  

รวม           14  โครงการ 1,505,000

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที ่9



หนา้ที ่10



หนา้ที ่11



หนา้ที ่12



หนา้ที ่13



ล ำดับ
ท่ี 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 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมคุณธรรม 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด
และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต จริยธรรมและส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
และประพฤมิชอบของผู้บริหาร และประพฤมิชอบของผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต.และพนักงาน สมาชิก สภา อบต.และพนักงาน
อบต. อบต. 

รวม           1    โครงกำร 10,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงำนท่ี  2.1 แผนงำนท่ัวไป
ยุทธศำสตร์ท่ี  2 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

แบบ ผด.02

หนา้ที ่10



ล ำดับ

ท่ี 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 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด อ.ซับใหญ่ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) ประจ าปีพ.ศ. เพ่ือเอาชนะยาเสพติด อ.ซับใหญ่ 
2565 (ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) ประจ าปีพ.ศ.

2565
2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 5,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หลักสูตรจัดต้ัง ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรจัดต้ัง
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หลักสูตรทบทวน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

หลักสูตรทบทวน
5 โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 

หลักสูตรจัดต้ัง/หลักสูตรทบทวน

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ไฟป่าและหมอกควัน โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

หลักสูตรจัดต้ัง/หลักสูตรทบทวน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี  2 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แผนงำนท่ี  2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

แบบ ผด.02

หนา้ที ่11



ล ำดับ
ท่ี 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 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 60,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ช่วงเทศกาลส าคัญ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน

ช่วงเทศกาลส าคัญ
รวม            7    โครงกำร 135,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่12



หนา้ที ่13



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.3 แผนงานการศึกษา
ล าดั
บท่ี 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรม 20,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษาฯ 
วันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2565

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเงินค่าช้จ่ายการบริหาร 380,180 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษาฯ 
บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ
 1. เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
2. เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
3. ค่าหนังสือเรียน
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  1,300,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษาฯ 
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  1.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ

2.  โรงเรียนบ้านวังกุง
3.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต
4.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก

4 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชน เพ่ือจ่ายเงินค่าช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด
พ่ือร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เพ่ือร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่13



ล าดั
บ

ท่ี 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 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเงินค่าช้จ่าย 30,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา
ประเพณีท้องถ่ิน โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน

รวม             5     โครงการ 1,750,180

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่14



หนา้ที ่15



หนา้ที ่16



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการ 100,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (โควิด-19)  (โควิด-19)

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน 100,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

เลือดออก และควบคุมโรคไข้เลือดออก

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 110,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

และบริหารจัดการระบบการ การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ฉุกเฉิน

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสัตว์ปลอดโรค 60,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

5 โครงการส ารวจจ านวนสุนัข - แมว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 5,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

โครงการส ารวจจ านวนสุนัข - แมว

6 เงินอุดหนุนตามแนวทาง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ 240,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่15



ล าดับ

ท่ี 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 โครงการขับเคล่ือนสภาเด็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

และเยาวชน โครงการขับเคล่ือนสภาเด็ก
และเยาวชน

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 

สตรีและครอบครัว โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

รวม           8      โครงการ 655,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

หนา้ที ่16



หนา้ที ่17



หนา้ที ่18



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือจ่ายใช้เป็นค่า 20,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม
ชีวิตคนพิการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือจ่ายใช้เป็นค่า 50,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รวม             2     โครงการ 70,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่17



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ สวัสดิการแลละสังคม 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวม    1  โครงการ 10,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่18



หนา้ที ่19



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

2 โครงการฝึกอบรม เพ่ือสร้างทัศนคติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง โครงการฝึกอบรม เพ่ือสร้างทัศนคติ
สมานฉันท์ โดยเน้นการมี และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สมานฉันท์ โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

รวม           2     โครงการ 20,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่19



หนา้ที ่20



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานท่ี  2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 15,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  โครงการจัดงานรัฐพิธี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 100,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษาฯ 

ต้านยาเสพติด อบต. ท่ากูบ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต. ท่ากูบ

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

รวม           3      โครงการ 125,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่20



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานท่ี  3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการส่งเสริมอาชีพการ เพ่ือจ่ายเงินค่าช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการ และสังคม ฯ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์

รวม    1     โครงการ 20,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่21



หนา้ที ่22



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานท่ี  3.2  แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการ "น ้าคิอชีวิต: ศาสตร์พระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 15,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
ราชาสู่แปลงเกษตรผผสมผสาน โครงการ "น ้าคิอชีวิต: ศาสตร์พระ
ประชารัฐ" ราชาสู่แปลงเกษตรผผสมผสาน

ประชารัฐ" 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
ครัว รั วกินได้ ตามแนวปรัชญา โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
เศรษฐกิจพอเพียยง ครัว รั วกินได้ ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียยง 

3 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
ระบาดในพืชและสัตว์ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรค

ระบาดในพืชและสัตว์ 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
ด้าเนินงาตามหลักปรัชญาเศรษฐ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
กิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ด้าเนินงาตามหลักปรัชญาเศรษฐ
ระดับชุมชนและระดับองค์กร กิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับชุมชนและระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ้า โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
ต้าบล เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ้า

ต้าบล

พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

หนา้ที ่22



ล าดับ
ท่ี 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 โครงการให้ความรู้ประชาชนท่ัวไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
เก่ียวกับโรคติดต่อของสัตว์ โครงการให้ความรู้ประชาชนท่ัวไป 

เก่ียวกับโรคติดต่อของสัตว์ 

รวม           6      โครงการ 85,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา้ที ่23



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงานท่ี  4.2   แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ท่ี 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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางผังเมือง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางผังเมือง 5,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง

รวม           2      โครงการ 5,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่24



หนา้ที ่25



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงานท่ี  4.3   แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 15,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส้านักปลัด 
อันเน่ืองมาจากพระราชดิริ ฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดิริ ฯ 

รวม    2  โครงการ 25,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่25



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานท่ี  5.1   แผนงานท่ัวไป 

ล า
ดับ

ท่ี 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 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าโครงการจัดการ 600,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เลือกต้ังท้องถ่ิน

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิม 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก อบต. ประสิทธิภาพในการ
และพนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก อบต.

และพนักงานส่วนต าบล 

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วย เพ่ือใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 70,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์
อ าเภอซับใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 กรปกครอง อ าเภอซับใหญ่

4 ค่าจ้างออกแบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 5,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง

รวม           4     โครงการ 685,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่26



หนา้ที ่27



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานท่ี  5.3   แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ท่ี 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขต ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขต 10,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง
การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน dารปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

รวม           1  โครงการ 10,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่27



หนา้ที ่28



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานท่ี  5.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ท่ี 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 โครงการสร้างการรับรู้สู้ชุมชนใน เพ่ือใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้สู้ชุมชนใน 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ระดับพ้ืนท่ีโดยมีการบริหารจัดการ ระดับพ้ืนท่ีโดยมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ 
อบต.ท่ากูบ อบต.ท่ากูบ

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง 
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ส่วนต าบลท่ากูบ จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ
3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
ส่วนท้องถ่ิน การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดประชุมประชาคม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

5 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 5,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง
(ค่าk) (ค่าk)

(ค่าk)

รวม           5     โครงการ 45,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

หนา้ที ่28



หนา้ที ่29



1.     ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ล ำดับ งบประมำณ
ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 19,500 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เคร่ืองปรับอากาศ
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

2 โชฟาชุดรับแขก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 30,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
โชฟาชุดรับแขก

3 ตู้บานเล่ือนกระจก แบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 10,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง 
ตู้บานเล่ือนกระจกแบบ 2 บาน 
จ านวน 2  ตู้ ๆ ละ  5,000  บาท 

แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 ตู้เหล็กบานเล่ือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 5,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา
แบบ 2 บาน ตู้เหล็กบานเล่ือน

จ านวน 1  ตู้ ราคาตู้ละ 5,000  บาท 

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 4,500 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 4,500  บาท 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ

                       บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
แบบ ผด.02/1

หนา้ที ่29



ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 พัดลมติดผนัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 6,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว จ านวน 
5  ตัว ราคา ตัวละ 1,200  บาท 

แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 ตู้เหล็กบานเล่ือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 5,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด
ตู้เหล็กบานเล่ือน 
จ านวน 1  ตู้ ราคาตู้ละ 5,000  บาท 

8 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 6,500 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 5 ฟุต 
แบบ ลายไม้   จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 6,500  บาท 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 ตู้เหล็กบานเล่ือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 10,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 
ตู้เหล็กบานเล่ือน 
จ านวน 2  ตู้ ราคาตู้ละ 5,000  บาท 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หนา้ที ่30



2.     ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 33,600 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 15,300 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

หนา้ที ่31



3.     ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 15,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน   6  เคร่ือง ๆ ละ 
2,500  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 22,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
22,000  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

-3 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 12,500 อบต.ท่ากูบ กองคลัง
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5  เคร่ือง ๆ ละ 
2,500  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 2,500 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา 
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน   1  เคร่ือง ๆ ละ 
2,500  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

5 เคร่ืองพิมพ์ multfunction เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 7,500 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก เคร่ืองพิมพ์ multfunction งานระดับก่อนวัยเรียน
พิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก และประถมศึกษา
(ink tank printer) พิมพ์ จ านวน 5  เคร่ือง ๆ ละ  7,500

บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที ่32



ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 2,500 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา 
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน   1  เคร่ือง ๆ ละ งานระดับก่อนวัยเรียน
2,500  บาท และประถมศึกษา
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 22,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ประมวลผล แบบท่ี 1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับ

ประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
22,000  บาท
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

9 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 5,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน   2  เคร่ือง ๆ ละ 
2,500  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 22,000 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 
ประมวลผล แบบท่ี 1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับ

ประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
22,000  บาท
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที ่33



ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือ 7,500 อบต.ท่ากูบ กองสวัสดิการและสังคม 
เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน   -3  เคร่ือง ๆ ละ 
2,500  บาท 
( ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ )

4.     ประเภทครุภัณฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ง 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจแบบโปร่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซ้ือ 25,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด 
ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจแบบโปร่ง
จ านวน 2  ตัว  ๆ ละ 12,500  บาท 

5.    ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ่ำและวิทยุ
แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนย้ายพกพา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซ้ือ 12,000 อบต.ท่ากูบ กองการศึกษา
เคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนย้ายพกพา 
จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000  บาท

พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

หนา้ที ่34



6.     ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ งบประมำณ

ท่ี (บำท) 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 เคร่ืองชุดเจาะดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซ้ือ 25,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง 
เคร่ืองชุดเจาะดิน ก าลังไม่น้อยกว่า 
4  แรงม้า พร้อมดอกเจาะ จ านวน 1 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 25,000  บาท

2 เคร่ืองผสมปูนเหล็กเหนียว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซ้ือ 31,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง 
เคร่ืองผสมปูนเหล็กเหนียว 
พร้อมมอเตอร์ 3 แรง 2 สาย

รวม          25  โครงกำร 356,900

พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

หนา้ที ่35


