
ลําดับ

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
คาใชจายเกี่ยวกับ

การฝกอบรมอาชีพ

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการฝกอบรมอาชีพ
100,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการอบรม-

พัฒนาสรางเสริม

ความรูในการ

ประกอบอาชีพ

ใหแกเยาวชน

เพอเปนคาใชจายในการดาเนน

โครงการอบรม-พัฒนาสราง

เสริมความรูในการประกอบ

อาชีพใหแกเยาวชนตําบลทา

คลอ

100,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ลําดับ

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.

3

อุดหนุนองคการ

บริหารสวนตําบล

ชะอม

อุดหนุนองคการบรหารสวน

ตําบลชะอมตามโครงการ

บูรณาบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

20,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 1  การแกไขปญหาความยากจน

แผนงาน สังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ลําดับ

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.

4

โครงการกอสราง

รั้วไมสําเร็จรูป

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนทาคลอ

จางเหมากอสรางรั้วไมสําเร็จสูง

 1.2 ม. ยาว 70.00 ม. (ตาม 

แบบ อบต.ทาคลอ)

110,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

5

เงินอุดหนุน

คาอาหารกลางวัน

โรงเรียนภายใน

ตําบลทาคลอ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คาอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ.ในตําบลทาคลอ

1,696,000

    โรงเรียน

ภายในตําบลทา

คลอ

กองการศึกษาฯ

6

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนการ

แขงขันกีฬา

เยาวชนตําบลทา



เพื่อใชจายโครงการสงเสริม-

สนับสนุนการแขงขันกีฬา

เยาวชนตําบลทาคลอ 100,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา



7

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนการ

แขงขันกีฬา

ครอบครัวสัมพันธ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

ทาคลอ

เพื่อใชจายโครงการสงเสริม-

สนับสนุนการแขงขันกีฬา

ครอบครัวสัมพันธศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลทาคลอ
70,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

8
โครงการจัดงานวัน

เด็ก

กิจกรรมใหแกนักเรียน 120,000
อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

9

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวช

ศีลจาริณีภาคฤดู

รอน

เพื่อใชจายโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาค

ฤดูรอน

50,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

10

โครงการจัดซื้อ

วัสด-ุอุปกรณ

การศึกษา

เพื่อใชจายโครงการจัดซื้อวัสดุ-

อุปกรณการศึกษา
350,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ



11

โครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษและ

วิชาอื่นๆตามความ

เหมาะสมแกเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนตําบล

ทาคลอ

อบรมนักเรียนใหมีพัฒนาการ

ดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร

และวิชาอื่นๆ

200,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

12

โครงการ

ปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรียน

 ประจําป

การศึกษา 2563

ผูปกครองมีความรูความเขาใจ 10,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

13

คาใชจายตาม

โครงการจัด

การศึกษาเด็กกอน

วัยเรียน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

จัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
200,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ



14

โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

(อาหารกลางวัน)

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

290,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

15

โครงการเสริม

ปญญาพัฒนาไอคิว

 -อีคิว

สงเสริมใหนักเรียนไดรับการ

พัฒนาไอคิว -อีคิว
50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

16

โครงการณรงค

ปองกันยาเสพติด

ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

ณรงคปองกันยาเสพติดในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

4,500   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

17

โครงการออม

ทรัพยตามแนว

พระราชดําริ"

เศรษฐกิจพอเพียง"

สงเสรมใหเด็กนักเรียนรูจักการ

ประหยัดและอดออม
10,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ



18

โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

(คาจัดการเรียน

การสอน)

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

เพื่อพัมนาการเด็กตามวัย
100,300โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

19

โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัด

การศึกษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก(ศพด.)

67,000โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

20
คาอาหารเสริม 

(นม)

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให

เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปที่ 6
927,000โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

21

โครงการสงเสริม

ภูมิทัศนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล

ทาคลอ

พัฒนา ศพด.ใหเปนศูนยพัมนา

เด็กเล็กนาอยู
50,000โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ



22
โครงการปรับปรุง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
300,000โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

23

โครงการจัดการ

แขงขันกีฬา

ภายในตําบล

สงเสริมใหประชาชนเห็น

ความสําคัญของการออกกําลัง

กาย

280,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

ลําดับ

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.

24

คาใชจายเกี่ยวกับ

การสงเสริมการ

ออกกําลังกาย

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การสงเสริมการออกกําลังกาย
35,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

25

โครงการ

เสริมสราง

ศักยภาพและให

ความรูการดูแล 

และปองกันโรค

ระบาดในพื้นที่

ตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการ

เสริมสรางศักยภาพและให

ความรูการดูแล และปองกัน

โรคระบาดในพื้นที่ตําบลทาคลอ

250,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

26

โครงการสตว

ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค

พิษสนัขบาฯ

เพื่อจายตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาฯ

120,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



27

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เพื่อจายตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข
220,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ลําดับ

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.

28

โครงการกีฬา

ผูสูงอายุสัมพันธ

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการกีฬา

ผูสูงอายุสัมพันธตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

29

โครงการนักสังคม

สงเคราะหนอย

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการนัก

สังคมสงเคราะหนอยตําบลทา

คลอ

50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

30

โครงการเยาวชน

ไทยหัวใจใส

สะอาดตําบลทา

คลอ

คาใชจายตามโครงการเยาวชน

ไทยหัวใจใสสะอาดตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

31

โครงการเยาวชน

รุนใหม รวมใจ

ตานภัยยาเสพติด

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการเยาวชน

รุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพ

ติดตําบลทาคลอ

50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



32

โครงการ

สรางสรรคสังคม

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการ

สรางสรรคสังคมตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

33

คาใชจายเกี่ยวกับ

การบริหารจัดเก็บ

ขอมูล จปฐ.

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การบริหารจัดเก็บขอมูล จปฐ.
20,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

34
คาใชจายเกี่ยวกับ

การฝกอบรมอาชีพ

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การฝกอบรมอาชีพ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

35

โครงการ

สรางสรรคสายใย

ครอบครัวตําบล

คาใชจายตามโครงการ

สรางสรรคสายใยครอบครัว

ตําบลทาคลอ

300,000

อบต.ทาคลอและ

ทํากิจกรรมนอก

พื้นที่

กองสวัสดิการฯ

36

โครงการพัฒนา-

สรางเสริม

ศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชน

คาใชจายตามโครงการพัฒนา-

สรางเสริมศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลทาคลอ

300,000

อบต.ทาคลอและ

ทํากิจกรรมนอก

พื้นที่

กองสวัสดิการฯ

37

โครงการอบรม-

พัฒนาสรางเสริม

ความรูในการ

ประกอบอาชีพ

ใหแกเยาวชน

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการอบรม-

พัฒนาสรางเสริมความรูในการ

ประกอบอาชีพใหแกเยาวชน

ตําบลทาคลอ

100,000

อบต.ทาคลอและ

ทํากิจกรรมนอก

พื้นที่

กองสวัสดิการฯ



38

โครงการฟนฟ-ู

สรางเสริม

ศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการฟนฟ-ู

สรางเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลทาคลอ

400,000

อบต.ทาคลอและ

ทํากิจกรรมนอก

พื้นที่

กองสวัสดิการฯ

39

โครงการฟนฟ-ู

สรางเสริม

ศักยภาพคนพิการ

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการฟนฟ-ู

สรางเสริมศักยภาพคนพิการ

ตําบลทาคลอ

100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

40

อุดหนุนศูนย

พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตําบลทา

คลอ

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

41

อุดหนุนกลุม

องคกรสตรีตําบล

ทาคลอ

เพื่ออุดหนุนกลุมองคกรสตรี

ตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ลําดับ

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.

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



42

โครงการศูนย

ปฏิบัติการตอสู

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดตําบลทา

คลอ

คาใชจายตามโครงการศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดตําบลทาคลอ

200,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

43

โครงการฝกอบรม

ปฏิบัติการตอสู

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดในเด็ก

นักเรียน (D.A.R.E)

คาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน (D.A.R.E)

50,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

44

อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอ

แกงคอย 

 เพื่อสนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอแกงคอย ตาม

โครงปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดเพื่อสรางความเขมแข็งใน

ระดับหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี ประจําปงบประมาณ 

2563

100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  งบกลาง



ลําดับ

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.

45 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการ

ยังชีพผูสูงอายุ  ตามจํานวน-

อัตรา

แนวปฏิบัติที่ทางราชการ

กําหนด  โดยตั้งจายเงิน

อุดหนุนทั่วไป   ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02  

หนาที ่ 138 ลําดับที ่1 

6,100,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

46 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการ

ยังชีพคนพิการ  ตามจํานวน-

อัตราแนวปฏิบัติที่ทางราชการ

กําหนด  โดยตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.

02  หนาที ่ 138 ลําดับที ่2 

2,600,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



47
เบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส

เพือจายเปนเงินสงเคราะหการ

ยังชีพผูปวยเอดส  ตาม

จํานวน-อัตรา

แนวปฏิบัติที่ทางราชการ

กําหนด โดยตั้งจายจากเงิน

รายได  18,000  บาท  และ

เงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน 

18,000 บาท   ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02  

หนาที ่138 ลําดับที ่3 

36,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

ลําดับ

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.

48

โครงการกอสราง

เเพสูบน้ําประปา

ตําบลทาคลอ 

(บานทาสบก)

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

เเพสูบน้ําประปาตําบลทาคลอ 

(บานทาสบก)

924,000 บานทาสบก กองชาง

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



49

โครงการกอสราง

ประตูปด-เปดน้ํา 

คลองสงน้ําสถานี

สูบน้ําบานทาสบก

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

ประตูปด-เปดน้ํา คลองสงน้ํา

สถานีสูบน้ําบานทาสบก

50,000 บานทาสบก กองชาง

50

โครงการกอสราง

ฝายน้ําลนหมูที7่(

บานถ้ําเตาบริเวณ

หวยคําใหญ)

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

ฝายน้ําลนหมูที7่(บานถ้ําเตา

บริเวณหวยคําใหญ)

500,000

หมูที7่(บานถ้ํา

เตาบริเวณหวยคํา

ใหญ)

กองชาง

51

โครงการกอสราง

ลูวิ่งออกกําลังกาย

 หมูที่ 2 (บานทา

สบก)

เพื่อจายตามโครงการกอสรางลู

วิ่งออกกําลังกาย หมูที่ 2 (บาน

ทาสบก)

242,000
 หมูที่ 2 (บานทา

สบก)
กองชาง

52

โครงการกอสราง

หอถังเหล็กเก็บน้ํา

รูปเชมเปญ หมูที่ 

5(บานคําใหญ)

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปเชมเปญ 

หมูที่ 5(บานคําใหญ)

610,000
 หมูที่ 5(บานคํา

ใหญ)
กองชาง

53

โครงการเจาะบอ

บาดาล หมูที่ 2(

บานทาสบก)

เพื่อจายตามโครงการเจาะบอ

บาดาล หมูที่ 2(บานทาสบก)
237,000

 หมูที่ 2(บานทา

สบก)
กองชาง



54

โครงการติดตั้ง

กลองวงจรปด

ตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการติดตั้ง

กลองวงจรปดตําบลทาคลอ
1,000,000 ภายในตําบล กองชาง

55

โครงการติดตั้ง

กลองวงจรปดหมู

ที7่(บานถ้ําเตา)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้ง

กลองวงจรปดหมูที่7(บานถ้ํา

เตา)

425,000 หมูที7่(บานถ้ําเตา) กองชาง

56

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่

 10(บานทาคลอ

เหนือ)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่ 10(บานทา

คลอเหนือ)

130,000
 หมูที่ 10(บานทา

คลอเหนือ)
กองชาง

57

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่

 3(บานทาคลอ

กลาง)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่ 3(บานทา

คลอกลาง)

251,000
หมูที่ 3(บานทา

คลอกลาง)
กองชาง

58

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่

 7 (บานถ้ําเตา)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่ 7 (บานถ้ํา

เตา)

251,000
หมูที่ 7 (บานถ้ํา

เตา)
กองชาง

59

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่

 8(บานทาศาลา)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวาง หมูที่ 8(บานทา

ศาลา)

239,000
 หมูที่ 8(บานทา

ศาลา)
กองชาง



60

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวางหมูที่ 

6(บานทาเกวียน)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวางหมูที่ 6(บานทา

เกวียน)

450,000
หมูที่ 6(บานทา

เกวียน)
กองชาง

61

โครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวางหมูที่ 

9(บานทาคลอใต)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้งโคม

ไฟสองสวางหมูที่ 9(บานทา

คลอใต)

180,000
หมูที่ 9(บานทา

คลอใต)
กองชาง

62

โครงการติดตั้ง

ระบบเสียงตาม

สาย หมูที่ 1(บาน

หาดสองแควเหนือ)

เพื่อจายตามโครงการติดตั้ง

ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 1(

บานหาดสองแควเหนือ)

300,000
 หมูที่ 1(บานหาด

สองแควเหนือ)
กองชาง

63

โครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล.

หมูที่ 10(บานทา

คลอเหนือ)

เพื่อจายตามโครงการวางทอ

ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 10(บาน

ทาคลอเหนือ)

270,000
คสล.หมูที่ 10(

บานทาคลอเหนือ)
กองชาง

64

โครงการสราง

ระบบประปา

ตําบลทาคลอ

(บานหาดสองแคว

เหนือ)

เพื่อจายตามโครงการสราง

ระบบประปาตําบลทาคลอ

(บานหาดสองแควเหนือ)

3,500,000
(บานหาดสองแคว

เหนือ)
กองชาง

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต



ลําดับ

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.

65

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่

 3 (บานทาคลอ

กลาง)

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

ถนนลาดยาง หมูที่ 3 (บานทา

คลอกลาง)

249,000
 หมูที่ 3 (บานทา

คลอกลาง)
กองชาง

66

โครงการกอสราง

ถนนลูกรัง  หมูที่ 

5,10ตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

ถนนลูกรัง  หมูที่ 5,10ตําบล

ทาคลอ

500,000
 หมูที่ 5,10ตําบล

ทาคลอ
กองชาง

67

โครงการขยายผิว

จราจร หมูที่ 11(

ซอย 2ซายบาน

เขาหินดาด)

เพื่อจายตามโครงการขยายผิว

จราจร หมูที่ 11(ซอย 2ซาย

บานเขาหินดาด)

600,000

 หมูที่ 11(ซอย 2

ซายบานเขาหิน

ดาด)

กองชาง

68

โครงการปรับปรุง

ผิวจราจร หมูที่ 8(

บานทาศาลา)

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุง

ผิวจราจร หมูที่ 8(บานทาศาลา)
365,000

 หมูที่ 8(บานทา

ศาลา)
กองชาง

69

โครงการปรับปรุง

ผิวจราจร หมูที่ 9(

บานทาคลอใต)

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุง

ผิวจราจร หมูที่ 9(บานทาคลอ

ใต)

420,000
 หมูที่ 9(บานทา

คลอใต)
กองชาง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



70

โครงการลงหิน

คลุกไหลทาง หมูที่

 6(บานทาเกวียน)

โครงการลงหินคลุกไหลทาง 

หมูที่ 6(บานทาเกวียน)
150,000

 หมูที่ 6(บานทา

เกวียน)
กองชาง

ลําดับ

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.

71

โครงการจัดตั้งอา

สามสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน

และตํารวจชุมชน

เพื่อจายตามโครงการจัดตั้งอา

สามสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนและตํารวจชุมชน

200,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

72

โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศกาลวันสําคัญ

เพื่อจายตามโครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลวันสําคัญ

50,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

73
โครงการปาย

ประชาสัมพันธ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

ปายประชาสัมพันธ

100,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

74

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกัน

ไฟปาและควบคุม

ไฟปา/ไฟไหมริม

ทางตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปาและ

ควบคุมไฟปา/ไฟไหมริมทาง

ตําบลทาคลอ

100,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



75

โครงการพัมนา-

เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.

ตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการพัมนา-

เสริมสรางศักยภาพ อปพร.

ตําบลทาคลอ

150,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ลําดับ

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.

76

โครงการปรับ

สภาพภูมิทัศน

และ

 ใ

เพื่อจายตามโครงการปรับ

สภาพภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมในตําบล

150,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

77

โครงการปรับ

สภาพภูมิทัศน

และ

สภาพแวดลอม 

่ 

เพื่อจายตามโครงการปรับ

สภาพภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอม หมูที่ 8

500,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

78
คาจางเหมากําจัด

ขยะมูลฝอย

เพื่อจายตามคาจางเหมากําจัด

ขยะมูลฝอย
300,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

79

โครงการชุมชน

ตนแบบการ

จัดการขยะ

เพื่อจายตามโครงการชุมชน

ตนแบบการจัดการขยะ
150,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

80
โครงการรักษา

ความสะอาด

เพื่อจายตามโครงการรักษา

ความสะอาด
200,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



81

โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อ

เสริมสราง

สมรรถนะการ

บริหารจัดการ

ขยะของชมชน

เพื่อจายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการบริหารจัดการ

ขยะของชุมชน

50,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

82

โครงการอบรม

และศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการ

ขยะ

เพื่อจายตามโครงการอบรม

และศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการขยะ

100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

83

โครงการผลิตน้ํา

หมักชีวภาพจาก

เศษวัสดุเหลือใช

ในครัวเรือน

เพื่อจายตามโครงการผลิตน้ํา

หมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือ

ใชในครัวเรือน

150,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ลําดับ

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.

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



84

โครงการรักน้ํา รัก

ปา รักษาแผนดิน

เพื่อจายตามโครงการรักน้ํา รัก

ปา รักษาแผนดิน

100,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

85

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราช

กุมารี กรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อพ.สธ.-สถ.)

เพื่อจายตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)

100,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ลําดับ

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.

ยุทธศาสตรที 4 สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



86

คาใชจายในการ

จัดงานตางๆที่เปน

วันสําคัญของทาง

ราชการ

คาใชจายในการจัดงานตางๆที่

เปนวันสําคัญของทางราชการ

50,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

87

โครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 

สิงหามหาราชินี

คาใชจายตามโครงการจัดงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหามหาราชินี

150,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ลําดับ

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.

88

โครงการจัดงาน

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม

(ลอยกระทง)

เพื่อจายเปนโครงการจัดงาน

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

(ลอยกระทง)

55,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

89

โครงการจัดงาน

สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม

(ลองแพไฟ)

เพื่อจายเปนโครงการจัดงาน

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

(ลองแพไฟ)

150,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที 4 สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



90

โครงการสืบสาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม(วัน

สงกรานต)

เพื่อจายเปนตามโครงการสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม

(วันสงกรานต)

110,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

91

โครงการปฏิบัติ

ธรรมวันสําคัญ

ทางพุทธศาสนา

เพื่อจายตามโครงการปฏิบัติ

ธรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา

50,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

92

โครงการตามรอย

วิถีธรรมวิถีพุทธ

(กิจกรรมแหเทียน

และถวายพรรษา)

เพื่อจายตามโครงการตามรอย

วิถีธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรมแห

เทียนและถวายพรรษา)

50,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

93

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวช

ศีลจาริณีภาคฤดู

เพื่อจายตามโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาค

ฤดู

50,000

  อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที 5   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป



ลําดับ                                                                                                                                       

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.

94

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตําบล

ทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตําบลทาคลอเชนคา

วิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม 

เปนตน

250,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

95
โครงการศึกษาดู

งาน

เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัด

โครงการศึกษาดูงาน เชน 

คาอาหารเครื่องดื่ม คาวิยากร 

คาวัสดุ คารถ คาสถานที่ เปนตน

100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



96

โครงการสงเสริม

กระบวนการ

เรียนรูที่สราง

ความผูกพันใน

องคกร และสราง

แรงจูงใจให

ขาราชการและ

พนักงานในการ

ปฏิบัติงานตําบล

ทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่

สรางความผูกพันในองคกร 

และสรางแรงจูงใจให

ขาราชการและพนักงานในการ

ปฏิบัติงานตําบลทาคลอ

250,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

97

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อจายตามโครงการสงเสริม-

สนับสนุนจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

50,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

98

โครงการปรับปรุง

ขอมูลแผนที่และ

เบียนทรัพยสิน

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุง

ขอมูลแผนที่และเบียนทรัพยสิน
300,000 หมูที่ 1-11 กองคลัง

99
โครงการเยี่ยม

บานยามเย็น

เพื่อจายตามโครงการเยี่ยม

บานยามเย็น
75,000 หมูที่ 1-11 กองคลัง

ลําดับ                                                                                                                                       

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.

ยุทธศาสตรที 5   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



100

โครงการกอสราง

หองน้ําองคการ

บริหารสวนตําบล

ทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการกอสราง

หองน้ําองคการบริหารสวน

ตําบลทาคลอ

340,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

101

โครงการปรังปรุง

อาคาร

เอนกประสงค 2 

ชั้น อบต.ทาคลอ

คาใชจายตามโครงการปรังปรุง

อาคารเอนกประสงค 2 ชั้น 

อบต.ทาคลอ

300,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

102

โครงการปรับปรุง

ซอมเเซมเเละตอ

เติมอาคาร

สํานักงานอบต.ทา

คลอ

คาใชจายตามโครงการ

ปรับปรุงซอมเเซมเเละตอเติม

อาคารสํานักงานอบต.ทาคลอ

900,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

ลําดับ                                                                                                                                       

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.

103

โครงการสงเสริม

การทองเที่ยว

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการสงเสริม

การทองเที่ยวตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที 6   สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว

แผนงาน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรที 7   การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป



ลําดับ                                                                                                                                       

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.

104

โครงการเลือกตั้ง

ขององคการ

บริหารสวนตําบล

ทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายในโครงการ

เลือกตั้งขององคการบริหาร

สวนตําบลทาคลอ เชน

คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ 

อุปกรณ เปนตน

500,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ลําดับ                                                                                                                                       

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.

105

โครงการจัดตั้ง

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือนและตํารวจ

ชุมชนตําบลทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการ

จัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนและตํารวจชุมชน

ตําบลทาคลอ

200,000

106

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกัน

ไฟปาและควบคุม

ไฟปา/ไฟไหมริม

ทางตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปาและ

ควบคุมไฟปา/ไฟไหมริมทาง

ตําบลทาคลอ

100,000

ยุทธศาสตรที 7   การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

แผนงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



107

โครงการพัฒนา-

เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.

ตําบลทาคลอ

โครงการพัฒนา-เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.ตําบลทาคลอ
200,000

ลําดับ                                                                                                                                       

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.

108

โครงการ

ซอมแซม-

ปรับปรุงสถานีสูบ

น้ําดวยไฟฟา

โครงการซอมแซม-ปรับปรุง

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
300,000

109

โครงการโรงเรียน

เกษตรตําบลทาต

ลอ

โครงการโรงเรียนเกษตรตําบล

ทาตลอ
350,000

110

โครงการโรงเรียน

พัฒนาศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษ

ตรตําบล

โครงการโรงเรียนพัฒนา

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตําบล

150,000

ยุทธศาสตรที 8   สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

แผนงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



111

โครงการพัฒนา

คุณภาพสินคา

เกษตรสูมาตรฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา

เกษตรสูมาตรฐาน
100,000

112
โครงการเกษตร

ทฤษฎีใหม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 150,000





ลําดับ

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

1

จัดซื้อเกาอี้โครง

เหล็กที่นั่งหุม

เบาะนวม จํานวน

 36ตัว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้โครง

เหล็กที่นั่งหุมเบาะบุนวม  

จํานวน 36  ตัว ๆ ละ 750  

บาท  เพื่อใชในการจัดประชุม 

และกิจกรรมของหนวยงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

27,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

2
จัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได

รอบตัว  แบบมีพนักพิง 

มีลอเลื่อน  จํานวน 4 ตัว ๆ 

ละ  3,500 บาท  เพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

14,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

พ.ศ. 2562
หนวยดําเนินการสถานที่ดําเนินการงบประมาณรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3

จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน  ชนิดแขวน จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท มี

รายละเอียดคุณลักษณะ

พื้นฐาน  ดังนี้

1)  ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ไมต่ํากว่ํา   32,000 บีทีย ูแบบ

แยกสวน ชนิดแขวน           

2)  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่

รวมคาติดตั้ง          

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

42,300 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



4
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ

 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 

แบบ 2 บาน จํานวน  4 ตู ๆ 

ละ 5,500 บาท

มีรายละเอียด ดังนี้

1)  มีมือจับชนิดบิด           

2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 

ชิ้น            

3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

22,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

5

จัดซื้อตูเหล็กแบบ

บานเลื่อนกระจก

ขนาด4ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก

แบบบานเลื่อนกระจกขนาด 

4 ฟุต 

จํานวน  2 ตู ๆ ละ 5,000 

บาท เพื่อใชเก็บเอกสารในการ

ปฏิบัติงานของสํานักปลัด 

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

10,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



6

จัดซื้อโตะทํางาน

พรอมกระจก

ขนาด 42 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ

ทํางานพรอมกระจกขนาด 42 

นิ้ว   

จํานวน 3  ชุด ๆ ละ 7,500  

บาท  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที ่ เนื่องจากไม

มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

22,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

7
จัดซื้อโตะพับ

เอนกประสงค

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับ

เอนกประสงค  หนาฟอเมกา  

ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอย

กวา  1.80 x 0.75 x 0.75 

เซนติเมตร  

จํานวน  20 ตัว ๆ ละ 2,500 

บาท  เพื่อใชในการจัดประชุม 

และกิจกรรม

ของหนวยงาน ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที่

50,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



8

จัดซื้อกลอง

ดิจิตอลมี wifi ใน

ตัว

คุณลกษณะทวไป

-เปนกลองถายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอลที่สะดวกและเหมาะกับ

การใชงาน

- เปนกลองถายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอลที่คุณภาพคงทน และ

ประกอบเปนชุดเรียบรอยแลว

- เปนกลองใหมที่ไมเคยใชงาน

มากอน

- มีการรับประกันใชงานปกติ

อยางนอย 1 ป นับตั้งแตสง

มอบใหกับทางราชการ

 คุณลักษณะเฉพาะ

-เปนกลองถายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอลความละเอียด  24.2 

ลานพิกเซลหรือดีกวา

-ความไวแสง ISO Auto หรือ

ดีกวา

-จอ LCD ขนาดอยางนอย 3.2

นิ้ว หรือมากกวา

-มีฟงกชั่นเชื่อมตอกับ

35,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



9
จัดซื้อเครื่องพิมพ

 Multifunction

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 

บาท คุณลักษณะตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

9,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

10

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

คอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับ

ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 22,000 บาท  มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) จํานวน 1 หนวย 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

22,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



11

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่

 1

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที ่

1 จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

ๆ ละ 22,000 บาท 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

44,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

12

จัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 

VA

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

สํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 

บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

10,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



13

จัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

เอนกประสงค 

(Smart Card 

Reader)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบเอนกประสงค 

(Smart Card Reader) 

จํานวน 3 เครื่องๆละ 700 

บาท คุณลักษณะตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

2,100 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

14
จัดซื้อตูเหล็กแบบ

 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 

แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตูๆ 

ละ 5,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีมือจับชนิดบิด

- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

5,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



15

จัดซื้อเกาอี้ขา

เหล็กบุนวม 

จํานวน 6ตัวๆละ

750บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้โครง

เหล็กที่นั่งหุมเบาะนวม 

จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 750 บาท  

เพื่อใชในการรองรับผูมาติดตอ

ราชการ ราคาตามทองที ่

 เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

4,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

16

จัดซื้อตูเย็น ขนาด

 9 คิวบิกฟุต 

จํานวน 1 ตู

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น 

ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 

ตูๆ ละ 14,700 บาท ตาม

เกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

14,700 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

17

จัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 

VA

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

สํารองไฟฟา ขนาด 800  VA 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 

บาท คุณลักษณะตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

5,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



18

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร 

สําหรับงาน

ประมวล แบบที่ 1

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที ่

1 จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

ๆ ละ 22,000 บาท 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

44,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

19

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

22,000 บาท

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

22,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



20

จัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED

 ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที ่1 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,900.- 

บาท

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

17,800 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



21
จัดซื้อตูเหล็ก ชนิด

 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 

ชนิด 2 บาน  จํานวน  2 ตู ๆ 

ละ 5,500 บาท 

มีรายละเอียด ดังนี้

1)  มีมือจับชนิดบิด           

2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 

ชิ้น            

3)  คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

11,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

22
จัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได

รอบตัว  แบบมีพนักพิง

 มีลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัว ๆ 

ละ  3,500 บาท  เพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

3,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



23
จัดซื้อโตะพับ

เอนกประสงค

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับ

เอนกประสงค  หนาฟอเมกา  

ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอย

กวา  1.80 x 0.75 x 0.75 

เซนติเมตร  จํานวน  12  ตัว 

ๆ ละ 2,500 บาท  เพื่อใชใน

การจัดประชุม และกิจกรรม

ของหนวยงาน  ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที่

30,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

24

จัดซื้อเกาอี้โครง

เหล็กที่นั่งหุม

เบาะบุนวม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้โครง

เหล็กที่นั่งหุมเบาะบุนวม  

จํานวน 66 ตัว ๆ

ละ 750  บาท  เพื่อใชในการ

จัดประชุม และกิจกรรมของ

หนวยงาน ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที่

49,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



25

จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน  ชนิดแขวน จํานวน 4 

เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท มี

รายละเอียดคุณลักษณะ

พื้นฐาน  ดังนี้

1)  ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ไมต่ํากว่ํา   32,000 บีทีย ูแบบ

แยกสวน ชนิดแขวน           

2)  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่

รวมคาติดตั้ง          

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

169,200 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



26

จัดซื้อรถบรรทุก

(ดีเซล)แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา

2,400 ซีซ ี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต   ขับเคลื่อน 2 

ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน 

1 คัน ๆ ละ 868,000 บาท 

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

868,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

27

จัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบ

อเนกประสงค

(Smart Card 

Reader)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ

อานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader)  

จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 700 

บาท 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

2,100 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



29

จัดซื้อตูเหล็กแบบ

 4 ลิ้นชัก จํานวน 

1 ตู

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก

แแบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตูๆ

7,900 บาท 

เพื่อใชเก็บเอกสารในการ

ปฏิบัติงาน ของสํานักงานราคา

ตามทองตลาด

7,900

อบต.ทาคลอ กองคลัง 

29
จัดซื้อหมอนึ่งฆา

เชื้อระบบไอน้ําใช

ไฟฟา ความจ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอนึ่งฆา

เชื้อระบบไอน้ําใชไฟฟา ความ

จปริมาณ 39 ลิตร จํานวน 1 

50,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

30

จัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได

รอบตัว  แบบมีพนักพิงมี

ลอเลื่อน  จํานวน 3 ตัวละ 

3,500 บาท  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที่

10,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



31

จัดซื้อตูเอกสาร

ชนิดบานเปด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 

ชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลังๆ 

5,500 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

  1) มีมือจับชนิดบิด

  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

  3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

16,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

32

จัดซื้อโตะทํางาน

พรอมกระจก

ขนาด 42 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ

ทํางานพรอมกระจกขนาด 42 

นิ้ว จํานวน 1 ชุดๆละ 7,500 

บาท  ราคาตามทองตลาด/

ทองที ่ เนื่องจากไมมีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

7,500 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



33

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร 

สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่

 2

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับ

ประมวลผล แบบที ่2

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 

30,000 บาท 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

30,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 



34

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

คอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับ

ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

ๆ ละ 22,000 บาท  มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก (4 

core) จํานวน 1 หนวย 

คุณลักษณะตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

22,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 





































 



จํานวน คิดเปนรอยละ จํานวน รอยละของ หนวยงาน

โครงการ ของโครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

ที่ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก

ยุทธศาสตรที่  1 : การแกไขปญหาความยากจน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.79 200,000            0.7

รวม 2 1.79 200,000            0.7

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.89 20,000             0.07

2.2 แผนงานการศึกษา 21 18.75 5,019,800         17.64

2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 2.68 590,000            2.07

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 14 12.5 1,820,000         6.4

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 3 2.68 350,000            1.23

2.6 แผนงานงบกลาง 3 2.68 873,600            3.07

2.7  แผนงานเคหะและชุมชน 17 15.18 9,559,000         33.6

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 5.36 2,284,000         8.02

รวม 68 60.72 20,516,400        72.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ประจําป 2563

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร/แนวทาง



แผนดําเนินการองคการบริหารสวนตําบลทาคลอประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

จํานวน คิดเปนรอยละ จํานวน รอยละของ หนวยงาน

โครงการ ของโครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

ที่ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 4.46 600,000            2.1

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8 7.14 1,600,000         5.6

3.3 แผนงานการเกษตร 2 1.79 200,000            0.7

รวม 15 13.39 2,400,000         8.4

ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.79 200,000            0.7

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากร 6 5.36 465,000            1.6

รวม 8 7.15 665,000            2.3

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 5.36 1,025,000         3.6

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.68 1,540,000         5.4

รวม 9 8.04 2,565,000         9

ยุทธศาสตร/แนวทาง



แผนดําเนินการองคการบริหารสวนตําบลทาคลอประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

จํานวน คิดเปนรอยละ จํานวน รอยละของ หนวยงาน

โครงการ ของโครงการ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

ที่ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก

ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.89 50,000             0.2

รวม 1 0.89 50,000             0.2

ยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.89 500,000            1.8

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2.68 500,000            1.8

รวม 4 3.57 1,000,000         3.6

ยุทธศาสตรที่ 8 : สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

8.1 แผนงานการเกษตร 5 4.45 1,050,000         3.7

รวม 5 4.45 1,050,000         3.7

รวมทั้งสิ่น 112 100 28,446,400        100

ยุทธศาสตร/แนวทาง


