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************************************** 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564  ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบ้ริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ภายใต้

การพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565  และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นๆ    ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564  เพื่อให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่

ด าเนนิการจริงในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้  

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  2  ส่วน สว่นที่  1 บทน า และสว่นที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม ซึ่ง

เป็นส่วนที่ส าคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล

การด าเนินงานต่อไป 
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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕ ข้อ 

๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี ้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี ้(๑) คณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หน่วย 

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ 

แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด 

ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ 2๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ

จัดท าและการแก้ไขแผนการ ด าเนนิงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น”  
        

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จึงได้ด าเนินการ จัดท า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ 

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

และ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้มี

ความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก

รายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ฉบับนี ้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ และผูท้ีเ่กี่ยวข้องเป็นอย่างด ี  

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

                      ตุลาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 

   บทน า 

1.1  บทน า  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนด าเนินงาน  

ซึ่งแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็น

เครื่องมือในการติดตามการด าเนินการและประเมินผลแผนด าเนินงาน  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  

และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ   (Action  Plan) โดยจะต้องจัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีแล้ว   และจะต้องจัดท าใหเ้สร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้อนุมัตใิหเ้พิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ด าเนินการทันปีงบประมาณ  แผน

ด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ชัดเจน เพราะเป็นแผนที่แสดงถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และของหน่วยงานราชการอื่นๆในพืน้ที่เขตต าบลท่ากูบ ประจ าปี

งบประมาณ 2564  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนด าเนินงานนับว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าแผนอื่นๆ เพื่อ

สนองนโยบายของรัฐบาลโดยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

  ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการรวบรวมข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการอื่นๆที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่ากูบ  จัดท าร่างแผนด าเนินงาน    โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ทั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลและของ

หนว่ยงานอื่นๆที่จะด าเนนิการในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนีเ้พื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอือันดีใน

การพัฒนาต าบลท่ากูบ ให้มคีวามเจรญิ และตรงกับความต้องการของประชาชนในต าบลท่ากูบ ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน   

(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานจริงทั้งหมดใน

พืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

(2) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้ชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติ

มากขึ้น 

(3) เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกันกับหนว่ยงานต่างๆทั้งหนว่ยงานภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร 

 

 



1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง

ด าเนนิการในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าร่างแผน

ด าเนนิงานโดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  น าร่างแผน

ด าเนนิงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(4)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

(5)  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน   โดยปิด

ประกาศแผนด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดย

ทั่วถึงกันและตอ้งปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

                             จากข้ันตอนดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิไดด้ังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                      

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

รวบรวมโครงการกจิกรรม

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หนว่ยงานอื่น

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน   

เสนอร่างแผนด าเนินงาน   
 

พจิารณารา่งแผนด าเนินงาน   
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

(1)   ท าให้รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการขององค์การบริหาร     

       ส่วนต าบล เป็นไปในทิศทางที่วางไว้ 

(2)   ท าให้เอกสารที่ระบุในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 มีแนวทาง

ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากขึ้น 

(3)   ท าให้เกิดการประสานงานการท างานรว่มกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

        กับหนว่ยงานอื่น ๆ  มีความสะดวกมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 (4)   ช่วยใหเ้กิดความสามัคคีในด้านระบบการบริหารจัดการโดยการประสานและบูรณาการ         

ท างานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งหนว่ยงานภายในและภายนอก 

 (5)   ช่วยใหร้ะบบการตดิตามและประเมินผลสิ้นปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ม ี  

                 ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ เพราะมีการจ าแนกในรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน /    

                 โครงการ ที่ชัดเจน 

 

************************* 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

        จํานวน       

     งบประมาณ

(บาท)

คิดเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.46 252,000             1.36 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 23.45 2,848,000 15.43 กองชาง

รวม 21 25.92 3,100,000 16.79

2.      ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1   แผนงานทั่วไป 1 1.23 30,000 0.16 สํานักปลัด 

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.4 360,000 1.95 สํานักปลัด 

2.3  แผนงานการศึกษา 7 8.64 2,597,350 14.07 กองการศึกษา

2.4   แผนงานสาธารณสุข 6 7.4 665,000 3.6 กองสวัสดิการ

2.5   แผนงานสังคมสงเคราะห 5 6.17 210,000 1.14 กองสวัสดิการ

2.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3.7 60,000 0.32 สํานักปลัด 

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.7 215,000 1.16 สํานักปลัด,กองการศึกษา

2.9  แผนงานงบกลาง 11 13.58 9,998,850 54.17 กองคลัง

รวม 42 51.78 14,136,200 76.57

          บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

         แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

จํานวน คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

แบบ ผด.01
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3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1   แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.23 30,000 0.16 กองสวัสดิการ

3.2  แผนงานการเกษตร 3 3.7 230,000 1.25 สํานักปลัด 

   รวม 4 4.94 260,000 1.4

4.     ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.47 35,000 0.19 กองสวัสดิการ,กองชาง 

4.3  แผนงานการเกษตร 1 1.23 10,000 0.05 กองสวัสดิการ

  รวม 3 3.7 45,000 0.24

5.  ยุทธศาสตร  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1  แผนงาทั่วไป 4 4.94 725,000 3.93 สํานักปลัด,กองชาง 

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.23 10000 0.05 กองชาง

5.4  แผนงานสรางความเขมแข็ง 6 7.4 180,000 0.97 กองคลัง,สํานักปลัด

  รวม 11 13.56 915,000 4.95

รวมทั้งสิ้น 81 100 18,456,200 100

ยุทธศาสตร/แผนงาน

จานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จานวน

งบประมาณ(บาท)

คดเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร/แผนงาน

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

        จํานวน       

     งบประมาณ

(บาท)

คิดเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.46 252,000             1.36 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 23.45 2,848,000 15.43 กองชาง

รวม 21 25.92 3,100,000 16.79

2.      ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1   แผนงานทั่วไป 1 1.23 30,000 0.16 สํานักปลัด 

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.4 360,000 1.95 สํานักปลัด 

2.3  แผนงานการศึกษา จาก 9 โครงการเหลือ 7 ยายไป 2.5,2.7 7 8.64 2,597,350 14.07
กองการศึกษา

2.4   แผนงานสาธารณสุข 6 7.4 665,000 3.6 กองสวัสดิการ

2.5   แผนงานสังคมสงเคราะห เดิม 4 โครงการ 5 6.17 210,000 1.14 กองสวัสดิการ

2.6   แผนงานเคหะและชุมชน - - - -

2.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน เดิม 2 โครงการ 3 3.7 60,000 0.32 สํานักปลัด 

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.7 215,000 1.16 สํานักปลัด,กองการศึกษา

2.9  แผนงานงบกลาง 11 13.58 9,998,850 54.17 กองคลัง

       แกไขรายละเอียด    บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

         แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

แบบ ผด.01
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รวม 42 51.78 14,136,200 76.57

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1   แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.23 30,000 0.16 กองสวัสดิการ

3.2  แผนงานการเกษตร จาก 4 โครงการเหลือ 3 ยายไป 3.1 3 3.7 230,000 1.25 สํานักปลัด 

   รวม 4 4.94 260,000 1.4

4.     ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4.1  แผนงานทั่วไป - - - -

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.47 35,000 0.19 กองสวัสดิการ,กองชาง 

4.3  แผนงานการเกษตร 1 1.23 10,000 0.05 กองสวัสดิการ

  รวม 3 3.7 45,000 0.24

5.  ยุทธศาสตร  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1  แผนงาทั่วไป 4 4.94 725,000 3.93 สํานักปลัด,กองชาง 

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห - - - -

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.23 10000 0.05 กองชาง

5.4  แผนงานสรางความเขมแข็ง 6 7.4 180,000 0.97 กองคลัง,สํานักปลัด

  รวม 11 13.56 915,000 4.95

รวมทั้งสิ้น 81 100 18,456,200 100

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน

โ ี่

คิดเปนรอยละของ

โ ั้

จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ั ิ ั
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ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานที่  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลํา

 ดับ

ที่ 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 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขตประปา เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงซอมแซม ขยายเขตระบบประปาหมูบาน  50,000 หมูที่ 3 กองชาง

 หมูบานวังขอนสัก  หมูที่ 3  โดยทําการวางทอ PVC ชั้น 8.5

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 344 เมตร 

2 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณะ หมูที่ 10 เพื่อจายเปนคา ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณะ 202,000 หมูที่ 10 กองชาง

บานโนนสมบูรณ ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว  100  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,500  ตร.ม. 

บริเวณพิกัด 0790754 E  1730512 N 

252,000รวม  2  โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานที่  1.2 อุตสาหกรรมและโยธา 

ลํา

 ดับ

ที่ 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 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาอนามัย - เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 หมูที่ 1 กองชาง

ทากวาง  หมูที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  44  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 176  ตร.ม.

 และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0791876 E 1730521 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0791902 E  1730481 N  

2 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. เพื่อจายเปนคา วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  223,000 หมูที่ 1 กองชาง

บานทากูบ  หมูที่ 1  คสล. ความยาว 100.30 เมตร โดยทําการวางทอ 

คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 

จํานวน 95 ทอน และบอพักพรอมฝาบอพัก

คสล. จํานวน 9 บอ 

จุดเริ่มตน 0792114 E  1729588 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0792057 E  1723625 N 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนาย เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,000 หมูที่ 2 กองชาง

วิโรจน หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว  43  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 129  ตร.ม. 

จุดเริ่มตน 0791084 E 1725572 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0791041 E  1725576 N 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางโรงเรียน เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 153,000 หมูที่ 2 กองชาง

โปงเกต  หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  66  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 264  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร

จุดเริ่มตน 0790974 E 1725561 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0791009 E  1725607 N  

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนาย เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 157,000 หมูที่ 3 กองชาง

พิมพพา หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  70  เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 280  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

ซอยบานนายพิมพาฯ

จุดเริ่มตน 0789392 E 1732042 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0789388 E  1732113 N
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6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายอึ่ง เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 85,000 หมูที่ 4 กองชาง

หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว  50  เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 150  ตร.ม.

 พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร 

จุดเริ่มตน 0787923 E 1735333 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0787971 E  1735346 N 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหอถังประปา เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 123,000 หมูที่ 4 กองชาง

หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  55  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 220  ตร.ม. 

จุดเริ่มตน 0787945 E 1735444 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0787997 E  1735461 N  

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานยายนวม เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 198,000 หมูที่ 5 กองชาง

หมูที่ 5 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  88  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 352  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร  

จุดเริ่มตน 0783428 E 1732353 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0783343 E  1732379 N 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางบัวลอย เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  198,000 หมูที่ 6 กองชาง

บานนายนอย หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  88  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 352  ตร.ม.

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร  

จุดเริ่มตน 0788597 E 1728035 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0788529 E  1728092 N 
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10 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายทรง เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 196,000 หมูที่ 7 กองชาง

สรรค - บานนายบัวลี หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  70  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 350  ตร.ม.

 และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0791506 E 1728715 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0791556 E  1728715 N 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางบานนางเนย เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 64,000 หมูที่ 8 กองชาง

บานนายอัด หมูที่ 8 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  23  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 115  ตร.ม.

 และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

สายทางบานนางเนย – บานนายอัด

จุดเริ่มตน 0787302 E 1727070 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0787306 E  1727093 N 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.บานวังรัง หมูที่ 8 เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 136,000 หมูที่ 8 กองชาง

สายทางบานวังรัง - บานนางศยามล ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  48  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 240  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0787304 E 1726155 N

จุดสิ้นสุด 0787296 E  1726109 N 
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13 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 6  หมูที่ 9 เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  196,000 หมูที่ 9 กองชาง

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  70 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 350  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0782910 E 1733315 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0782864 E  1733262 N  

14 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 363,000 หมูที่ 10 กองชาง

(บริเวณภายในที่ทําการ อบต.ทากูบ) ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  130 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 650  ตร.ม.

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 0790474 E 1730413 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0790401 E  1730435 N 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนางลํา พื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 196,000 หมูที่ 10 กองชาง

ดวน - อบต.ทากูบ หมูที่ 10 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  70 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 350  ตร.ม. 

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

สายทางจากบานนางลําดวน - อบต.ทากูบ 

จุดเริ่มตน 0790478 E 1730404 N ถึง 

จุดสิ้นสุด 0790410 E  1730390 N 
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16 โครงการกอสรางถนน คสล. บานซับน้ําใส หมูที เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  98,000 หมูที่ 11 กองชาง

11  สายทางบานซับน้ําใส - บานวังกุง ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  44  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 176  ตร.ม.

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

บริเวณพิกัดจุดเริ่มตน 0785398 E 1738941 N ถึง

บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 0785427 E  1738906 N

17 โครงการกอสรางถนน คสล. บานซับน้ําใส เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 หมูที่ 11 กองชาง

หมูที่ 11 ซอยหนาบานสันชัยฯ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  44  เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 176  ตร.ม.

 และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0785548 E 1736298 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0785542 E  1736254 N

18 โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางคุมวังปลาดุก เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 หมูที่ 12 กองชาง

ถนน ทล5207 หมูที่ 12 บานวังอุดม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  44  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 176  ตร.ม.

 และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 0787075 E 1731530 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0787077 E  1731486 N
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19 โครงการกอสรางถนน คสล. วัดถ้ําสลักได เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 หมูที่ 12 กองชาง

คุมหินรอง หมูที่ 12 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  44  เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คสล. ไมนอยกวา 176  ตร.ม.

และลงดินลูกรังไหลทางสองขาง กวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตน 0786083 E 1731833 N ถึง

จุดสิ้นสุด 0786047 E  1731806 N

2,848,000รวม  19  โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.1 แผนงานทั่วไป

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมการปองกันการ เพื่อใชจายโครงการคุณธรรมจริยธรรม 30,000 อบต.ทากูบ สํานัก

ทุจริตและประพฤมิชอบของผูบริหาร สมาชิก อบต. และ และสงเสริมการปองกันการ ปลัด 

พนักงาน อบต. ทุจริตและประพฤมิชอบของผูบริหาร

 สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.

30,000รวม 1 โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดเพื่อใชจายโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู 10,000 อําเภอซับใหญ สํานัก

อําเภอซับใหญ (ศป.ปสอ.ซัยใหญ ) เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอซับใหญ ปลัด 

 ประจําปงบประมาณ 2564

2 โครงการปองกันปละแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน เพื่อใชจายโครงการปองกันปละแกไขปญหา 20,000 อบต.ทากูบ สํานัก

ไฟปาและหมอกควัน ปลัด 

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ 180,000 อบต.ทากูบ สํานัก

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจิตอาสาภัยพิบัติ ปลัด 

4 โครงการฝกอบมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อใชจายโครงการฝกอบมอาสาสมัคร 40,000 อบต.ทากูบ สํานัก

(อปพร) หลักสูตร จัดตั้ง  ปองกันภัยฝายพลเรือน

ปลัด 

5 โครงการฝกอบมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อใชจายโครงการฝกอบมอาสาสมัคร 50,000 อบต.ทากูบ สํานัก

หลักสูตร  ทบทวน ปองกันภัยฝายพลเรือน ปลัด 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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6 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง พื่อใชจายโครงการรณรงคปองกันและ 60,000 อบต.ทากูบ สํานัก

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ปลัด 

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชาง สํานัก

เทศกาลปใหม ปลัด 

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชาง สํานัก

เทศกาลสงกรานต ปลัด 

360,000รวม  6  โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.3 แผนงานการศึกษา

ลํา 

ดับ

ที่ 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 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคา 50,000 อบต.ทากูบ กองการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ ศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายการ 377,350 อบต.ทากูบ กองการ

บริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ศึกษา

3 คาอาหารเสริม(นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) 800,000 อบต.ทากูบ กองการ

สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษา

4 คาอาหาร(กลางวัน) เด็กนักเรียน เพื่อจายเปนคาคาอาหารเสริม (กลางวัน) 1,250,000 อบต.ทากูบ กองการ

โรงเรียนบานทากูบ โรงเรียนบานทากูบ ศึกษา

โรงเรียนบานวังกุง โรงเรียนบานวังกุง 

โรงเรียนบานโปงเกต โรงเรียนบานโปงเกต

โรงเรียนบานวังขอนสัก โรงเรียนบานวังขอนสัก 

5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจายเปนคาโครงการฝกอบรม 10,000 อบต.ทากูบ กองการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ศึกษา

6 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อจายเปนคาโครงการอนุรักษวัฒนธรรม 50,000 อบต.ทากูบ กองการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 18

ประเพณีทองถิ่น ศึกษา

7 โครงการงานบวงสรวงเจาพอพญาแลและงานของดเีพื่อจายเปนคาโครงการงานบวงสรวงเจา 60,000 อบต.ทากูบ กองการ

ซับใหญ ประจําปงบประมาณ 2564 แลและงานของดีอําเภอซับใหญ ศึกษา

2,597,350รวม  7  โครงการ



หน้าที� 19



หน้าที� 19

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ เพื่อจายเปนคาโครงการรักษาความสะอาด 5,000 อบต.ทากูบ กอง

เรียบรอยในพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของ และความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ฯ สวัสดิการ

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัด เพื่อจายเปนคาครงการสงเสริมการ 200,000 อบต.ทากูบ กอง

การระบบการแพทยฉุกเฉิน ดําเนินงานและบริหารจัด สวัสดิการ

การระบบการแพทยฉุกเฉิน 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาดใหมี เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมและพัฒนา 10,000 อบต.ทากูบ กอง

มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง ยกระดับตลาดใหมี มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย สวัสดิการ

ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ฯ

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก เพื่อจายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค 90,000 อบต.ทากูบ กอง

โรคพิษสุนัขบาฯ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ สวัสดิการ

5 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาโครงการพระราชดําริดาน 240,000 อบต.ทากูบ กอง

สาธารณสุข สวัสดิการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 20

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 120,000 อบต.ทากูบ กอง

โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคติดตอ สวัสดิการ

เชนการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19)และการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก

665,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม  6  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



หน้าที� 21



หน้าที� 22



หน้าที� 21

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลํา ดับ

ที่ 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 โครงการปรับสภาพสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัยของ เพื่อจายเปนคาโครงการปรับสภาพสิ่งแวดลอม 40,000 อบต. กอง

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ทากูบ สวัสดิการ

คนพิการ และผูดอยโอกาส

2 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมการพัฒนา 30,000 อบต. กอง

คุณภาพชีวิตคนพิการ ทากูบ สวัสดิการ

3 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมการพัฒนา 90,000 อบต. กอง

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทากูบ สวัสดิการ

4 โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมการพัฒนา 30,000 อบต. กอง

สตรีและครอบครัว ทากูบ สวัสดิการ

5 โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจายเปนคา 20,000 อบต.ทากูบ กอง

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน สวัสดิการ

210,000รวม    5  โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 22



หน้าที� 22

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา 

ดับ

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 23

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลํา ดับ

ที่ 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 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปนคา โครงการปองกันและแกไข 20,000 อบต. สํานัก

ปญหายาเสพติด ทากูบ ปลัด 

2 โครงการฝกอบรมเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามใน เพื่อจายเปนคา โครงการฝกอบรมเพื่อสราง 20,000 อบต. สํานัก

การอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของ ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามใน ทากูบ ปลัด 

ประชาชนในชุมชน การอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชน 

3 โครงการประชาสัมพันธประชาขนเพื่อรวมงานรัฐพิธี และ เพื่อจายเปนคาโครงการประชาสัมพันธ 20,000 อบต.ทากูบ สํานัก

พระราชพีตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทากูบ ประชาขนเพื่อรวมงานรัฐพิธี และ ปลัด 

พระราชพีตาง ๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

60,000รวม   2  โครงการ 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 24

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลํา ดับ

ที่ 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 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เพื่อใชจายโครงการทองถิ่นไทย 20,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อใชจายเปนคาโครงการจัดงานรัฐพิธี 15,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

3 การจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อบต.ทากูบ เพื่อใชจายการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 200,000 อบต.ทากูบ กอง 

อบต.ทากูบ การศึกษา

215,000รวม  3  โครงการ 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 25

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่  2.9   แผนงานงบกลาง

ลํา ดับ

ที่ 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 เงินสมทบประกันสังคม เพื่อจายเงินสมทบประกันสังคม 94,503 อบต.ทากูบ กองคลัง

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500 อบต.ทากูบ กองคลัง

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,435,600 อบต.ทากูบ กอง

สวัสดิการ

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,316,000 อบต.ทากูบ กอง

สวัสดิการ

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000 อบต.ทากูบ กอง

สวัสดิการ

6 สํารองจาย เพื่อจายสํารองจาย 633,037 อบต.ทากูบ กองคลัง

7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน เพื่อจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 100,000 อบต.ทากูบ กอง

ตําบลทากูบ ตําบลทากูบ สวัสดิการ

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 140,000 อบต.ทากูบ กอง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ตําบลทากูบ ตําบลทากูบ สวัสดิการ

9 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเงินชวยพิเศษ 10,000 อบต.ทากูบ กองคลัง

10 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ 195,000 อบต.ทากูบ กองคลัง

ทองถิ่น (กบท.) ทองถิ่น (กบท.)

11 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เพื่อจายเงินบําเหน็จลูกจางประจํา 64,210 อบต.ทากูบ กองคลัง

9,998,850รวม  11  โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานที่  3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมอาชีพ 30,000 อบต.ทากูบ กองสวัสดิ

การแปรรูปผลิตภัณฑ การ 

30,000รวม     1  โครงการ 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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 แผนงานที่  3.2  แผนงานการเกษตร 

ลํา ดับ

ที่ 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 โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสม เพื่อจายเปนคาโครงการน้ําคือชีวิต 60,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด

ผสานประชารัฐ ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสม

ผสานประชารัฐ 

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมสนับสนุนการ 120,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกร ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ

ปกครองสวนทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

3 โครงการสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนศูนยถายทอด 50,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด

ตําบล เทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา

ตําบล 

230,000รวม     3   โครงการ 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานที่  4.1   แผนงานทั่วไป 

ลํา ดับ

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานที่  4.2   แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อจายเปนคา โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 30,000 อบต.ทากูบ กองสวัสดิการ

และสิ่งปฏิกูล 

2 การดําเนินการวางผังเมือง เพื่อจายเปนคาการดําเนินการวางผังเมือง 5,000 อบต.ทากูบ กองชาง

35,000รวม  2 โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานที่  4.3   แผนงานการเกษตร 

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เพื่อใชจายเปนคาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 10,000 อบต.ทากูบ กองสวัสดิการ

พระราชดําริ ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

10,000รวม  1  โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



หน้าที� 32

ยุทธศาสตรที่  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานที่  5.1   แผนงานทั่วไป 

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อจายเปนคาโครงการจัดการเลือกตั้ง 600,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

ทองถิ่น

2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมเพิ่มประ 50,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

ผูบริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล สิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล 

3 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค เพื่อจายเปนคาโครงการศูนยปฏิบัติการรวม 70,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ในการชวยเหลือประชาชนขององค

อุดหนนใหแก  อบต.ซับใหญ กรปกครองสวนทองถิ่น

4 คาจางออกแบบ เพื่อจายเปนคาคาจางออกแบบ 5,000 อบต.ทากูบ กองชาง 

725,000จํานวน  4  โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานที่  5.2   แผนงานสังคมสงเคราะห

ลํา 

ดับ

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานที่  5.3   แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา 

ดับ

ที่ 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 จัดทําแนวเขตการปกครองของ เพื่อจายเปนคาจัดทําแนวเขตการ 10,000 อบต.ทากูบ กองชาง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10,000จํานวน     1   โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรที่  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานที่  5.4   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลํา 

ดับ

ที่ 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 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนาประสิทธิ 50,000 อบต.ทากูบ กองคลัง

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ ภาพการจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ เพื่อจายเปนคา โครงการจัดประชุมประชาค 30,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

ประชาชน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3 โครงการสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อจายเปนคา โครงการสรางการรับรูสู 10,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร เผยแพร ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัด

ขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ของ อบต.ทากูบ ขอมูลขาวสาร เผยแพร ขอมูลขาวสาร

ผานชองทางตาง ๆ ของ อบต.ทากูบ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทากูบ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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4 โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู เพื่อจายเปนคาฝกอบรมเพื่อการพัฒนา 50,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลทากูบ  ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น

ขาราชการและพนักงานขององคการ

สวนตําบลทากูบ 

5 โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรมและ 20,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ

เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือสนับสนุนโครงการอันนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6 โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ เพื่อจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรม 20,000 อบต.ทากูบ สํานักปลัด 

ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย อันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติศาสนา

รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยว

และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน

ชาวไทยทั้งชาติ

180,000จํานวน   6 โครงการ 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ  

      แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำกูบ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน  

     แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป  

ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส ำนักงำน   ตูบ้ำนเลื่อนกระจก 5,000 อบต.ท่ำกูบ  ส ำนักปลัด              

  จ ำนวน   1  หลัง ๆ ละ 5,000  

บำท  

               

2 ส ำนักงำน   เครื่องปรับอำกำศ  

จ ำนวน 4 เครื่อง  

129,600 

 
อบต.ท่ำกูบ  ส ำนักปลัด              

 
 ขนำด 24,000 BTU  

               

 
 รวม  2  โครงกำร 

134,600               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ  

      แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำกูบ 

2. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

     แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป  

ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกว่ำ 

19 นิว้) 

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อย

กว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมคีวำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไม่น้อย

กว่ำ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล

สูง จ ำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) มี

หน่วยควำมจ ำเป็น Cache Memory  

รวมในระดับ (Level) เดยีวกันขนำดไม่น้อย

กว่ำ 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมี 

ลักษณะอย่ำงใด 

   

22,000 อบต. 

ท่ำกูบ 

ส ำนักปลัด              

แบบ ผด.02/1 
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ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  อย่ำงหนึ่ง หรือดีกวำ่ ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยก

จำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ 

 ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 2 GB หรือ 

2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ

ตดิตัง้อยู่ภำยในหนว่ยประมวลผล

กลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ท่ีสำมำรถใชห้นว่ยควำมจ ำหลักใน

กำรแสดงภำพขนำดไมน่อ้กว่ำ 2 GB 

3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ

ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้

หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 

- มหีนว่ยควำมจ ำหลกั (RAM) 

 ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มขีนำดไม่

นอ้ยกว่ำ 4 GB 

- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  

หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไมน่อ้ย

กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนำดควำมจุไมน่อ้ย

กว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 
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ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มี DVD-RW หรือดีกวำ่  

จ ำนวน 1 หนว่ย มชีอ่งเชื่อต่อ 

ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) 

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ 

 USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไมน่อ้ย

กว่ำ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพแ์ละเมำส ์

- มจีอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ย

กว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หนว่ย 

               

รวม  1  โครงกำร 22,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ  

      แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำกูบ 

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

แผนงำนกองกำรศึกษำ   

ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกว่ำ 

19 นิว้) 

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อย

กว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมคีวำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไม่น้อย

กว่ำ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล

สูง จ ำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) มี

หน่วยควำมจ ำเป็น Cache Memory  

รวมในระดับ (Level) เดยีวกันขนำดไม่น้อย

กว่ำ 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมี 

ลักษณะอย่ำงใด 

   

22,000 อบต. 

ท่ำกูบ 

กอง

กำรศึกษำ 

            

แบบ ผด.02/1 
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ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  อย่ำงหนึ่ง หรือดีกวำ่ ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยก

จำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ 

 ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 2 GB หรือ 

2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ

ตดิตัง้อยู่ภำยในหนว่ยประมวลผล

กลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ท่ีสำมำรถใชห้นว่ยควำมจ ำหลักใน

กำรแสดงภำพขนำดไมน่อ้กว่ำ 2 GB 

3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ

ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้

หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 

- มหีนว่ยควำมจ ำหลกั (RAM) 

 ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มขีนำดไม่

นอ้ยกว่ำ 4 GB 

- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  

หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไมน่อ้ย

กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนำดควำมจุไมน่อ้ย

กว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 
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ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนิน

กำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มี DVD-RW หรือดีกวำ่  

จ ำนวน 1 หนว่ย มชีอ่งเชื่อต่อ 

ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) 

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ 

 USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไมน่อ้ย

กว่ำ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพแ์ละเมำส ์

- มจีอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ย

กว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หนว่ย 

               

รวม  1  โครงกำร 22,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ  

      แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำกูบ 

4. ประเภทครุภัณฑ์ กำรเกษตร  

แผนงำนสำธำรณสุข   

ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์กำรเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 อบต.ท่ำกูบ กอง

สวัสดกิำร

และสังคม 

            

  รวม  1  โครงกำร 59,000               

 

 

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

แผนงำนเคหะและชุมชน   

ล ำ

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รำยละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์  เครื่องส ำรองไฟ  ขนำด 1 kVA  

(600Watts) 

11,600 อบต.ท่ำกูบ กองช่ำง              

  รวม  1  โครงกำร 11,600               

แบบ ผด.02/1 
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