


 

 

 
คำนำ 

 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ ภายในปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้ านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ
สังคม การเมืองการบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอำเภอแก่งคอย และของจังหวัดสระบุรี รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต่อไป 
 

                                                                                    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

       ตุลาคม  256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ในปีงบประมาณ 
256๔ เพ่ือให้การจัดการ และการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ  และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่
สำคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 256๔
โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 
 

           หน้า 
คำนำ 
หลักการและเหตุผล 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ         1 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     2 
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน   2 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน    3 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม             
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256๓  4 - ๖ 
- แบบ ผด.๐๒        ๗ - ๕๑ 
- แบบ ผด.๐๒/๑  ๕๒ –๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

.......................................................................................... 

 
1. บทนำ 

แผนการดำเนินงาน  หมายความว่า  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

 โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  แผนการ
ดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการทำงานถึงหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
 3.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 



 

 

3.5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้เป็นแผนการดำเนินงาน  โดย
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  
 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ  ได้ดังนี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกาศใช ้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 



 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการ
จริงในพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
 
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากขึ้น 

 



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การแกไ้ขปัญหาความยากจน 6 0.94 990,000.00 0.19 3 3.85 300,000.00 1.44 1 3.85 4,396.00 0.23 1 4 4,396.00 0.23 1 4.17 4,396.00 0.23

2.ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การพัฒนาคณุภาพชวีติ 518 80.81 398,702,500.00 74.86 39 50 15,986,000.00 76.96 16 61.5 1,434,747.33 73.77 15 60 1,434,747.33 73.96 15 62.5 1,434,747.33 75.91

3.ยทุธศาสตรท์ี ่3 : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 27 4.21 78,355,000.00 14.71 9 11.54 960,000.00 4.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.ยุทธศาสตร์ที ่4 : สง่เสรมิอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูศาสนา ศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 12 1.87 1,095,000.00 0.21 9 11.54 695,000.00 3.35 3 11.5 215,868.22 11.1 3 12 210,868.22 10.87 2 8.33 160,868.22 8.51

5.ยทุธศาสตรท์ี ่5 : การพัฒนาองคก์รและบคุลากรภาครัฐสูก่ารบรหิารจัดการทีด่ี 30 4.68 9,615,000.00 1.81 7 8.97 1,050,000.00 5.06 4 15.4 210,282.00 10.81 4 16 210,282.00 10.84 4 16.67 210,282.00 11.13

6.ยทุธศาสตรท์ี ่6 : สง่เสรมิพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 6 0.94 36,140,000.00 6.79 2 2.56 70,000.00 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.ยทุธศาสตรท์ี ่7 : การสง่เสรมิพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาคม 10 1.56 1,485,000.00 0.28 5 6.41 990,000.00 4.77 1 3.85 59,130.00 3.04 1 4 59,130.00 3.05 1 4.17 59,130.00 3.13

8.ยทุธศาสตรท์ี ่8 : สง่เสรมิการพัฒนาดา้นเกษตรยั่งยนื 32 4.99 6,210,000.00 1.17 4 5.13 720,000.00 3.47 1 3.85 20,600.00 1.06 1 4 20,600.00 1.06 1 4.17 20,600.00 1.09

รวม 641 532,592,500.00 78 20,771,000.00 26 1,945,023.55 25 1,940,023.55 24 1,890,023.55

คดิเป็น คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็น คดิเป็น งบประมำณ

ขอ้มลู ณ 09/10/2563

คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็น

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2563

อบต.ทำ่คลอ้ แกง่คอย จ.สระบรุ ี

100%

คดิเป็น งบประมำณ

เบกิจำ่ย

คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็นคดิเป็น

ยทุธศำสตร์

แผนกำรด ำเนนิกำร

ท ัง้หมด

อนุมตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ



แบบ ผด.02

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
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรม

อาชีพ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ฝึกอบรมอาชีพ
100,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม

ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ให้แก่เยาวชนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม

ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่

เยาวชนต าบลท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

200,000รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 1  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

1.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลชะอม

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล

ชะอมตามโครงการบูรณาบริหาร

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

20,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

20,000รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 7

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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 โครงการปรับปรุงศพด. จ านวน 3ศูนย์ 300,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

2
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนภายในต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน

ต าบลท่าคล้อ

1,696,000
    โรงเรียนภายใน

ต าบลท่าคล้อ
กองการศึกษาฯ

3
โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้จ่ายโครงการส่งเสริม-

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต าบลท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 8

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

4

โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้จ่ายโครงการส่งเสริม-

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าคล้อ

70,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานวันเด็ก กิจกรรมให้แก่นักเรียน 130,000 อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

6
โครงการบรรพชาสามเณรและ

บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

เพ่ือใช้จ่ายโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู

ร้อน

50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

7
โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์

การศึกษา

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุ-

อุปกรณ์การศึกษา
350,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 9

หนำ้ที่ 10

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

8

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

และวิชาอ่ืนๆตามความ

เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนต าบลท่าคล้อ

อบรมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้าน

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิชา

อ่ืนๆ

200,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

9

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 

2563

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ 10,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

10
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด

การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด

การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
200,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนำ้ที่ 10

หนำ้ที่ 11

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

294,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

12
โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว

 -อีคิว

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

ไอคิว -อีคิว
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

13
โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์

ป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

15,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

14
โครงการออมทรัพย์ตามแนว

พระราชด าริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

ส่งเสรมให้เด็กนักเรียนรู้จักการ

ประหยัดและอดออม
10,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

15 ค่าอาหารเสริม (นม)
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้เด็ก

เล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี 6
927,000 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

หนำ้ที่ 11

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

16

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ

เรียนการสอน)

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพ่ือพัม

นาการเด็กตามวัย
102,000 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

17

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก(ศพด.)

67,800 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

18
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ต าบลท่าคล้อ
การจัดงานเพ่ีอส่งเสริมการท่องเท่ียว 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษาฯ

19
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ภายในต าบล

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญของการออกก าลังกาย
280,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

4,901,800

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 19 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 12

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ

ให้ความรู้การดูแล และป้องกัน

โรคระบาดในพ้ืนท่ีต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพและให้ความรู้การดูแล 

และป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี

ต าบลท่าคล้อ

250,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือจ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
120,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

3
โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายตามโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
220,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

590,000

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.3 แผนงำน สำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 13

หนำ้ที่ 14

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์

ต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา

ผู้สูงอายุสัมพันธ์ต าบลท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2
โครงการนักสังคมสงเคราะห์

น้อยต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการนักสังคม

สงเคราะห์น้อยต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

3
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใส

สะอาดต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนไทย

หัวใจใสสะอาดต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

4
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ

ต้านภัยยาเสพติดต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่น

ใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดต าบล

ท่าคล้อ

50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

5
โครงการสร้างสรรค์สังคมต าบล

ท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์

สังคมต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

แบบ ผด.02

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม

หนำ้ที่ 15

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



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.

6
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหาร

จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
20,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

7
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรม

อาชีพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ฝึกอบรมอาชีพ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

8
โครงการสร้างสรรค์สายใย

ครอบครัวต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์

สายใยครอบครัวต าบลท่าคล้อ
300,000

อบต.ท่าคล้อและท า

กิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

9
โครงการพัฒนา-สร้างเสริม

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา-สร้าง

เสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลท่าคล้อ

300,000
อบต.ท่าคล้อและท า

กิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

10

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม

ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ให้แก่เยาวชนต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม-

พัฒนาสร้างเสริมความรู้ในการ

ประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนต าบล

ท่าคล้อ

100,000
อบต.ท่าคล้อและท า

กิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 16

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

11
โครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟู-สร้าง

เสริมศักยภาพผู้สูงอายุต าบลท่าคล้อ
400,000

อบต.ท่าคล้อและท า

กิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

12
โครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพคนพิการต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟู-สร้าง

เสริมศักยภาพคนพิการต าบลท่า

คล้อ

100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

13
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนต าบลท่าคล้อ

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนต าบลท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

14
อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีต าบลท่า

คล้อ

เพ่ืออุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีต าบล

ท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

1,820,000รวม 14 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 17

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดต าบลท่าคล้อ

200,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน (D.A.R.E)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

50,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ

แก่งคอย 

 เพ่ือสนับสนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอแก่งคอย ตามโครงปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

350,000

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

หนำ้ที่ 18

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยัง

ชีพผู้สูงอายุ  ตามจ านวน-อัตรา

แนวปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนด  

โดยต้ังจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป   

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02  

หน้าท่ี  138 ล าดับท่ี 1 

7,000,000 หมู่ท่ี 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยัง

ชีพคนพิการ  ตามจ านวน-อัตรา

แนวปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนด  

โดยต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  

หน้าท่ี  138 ล าดับท่ี 2 

3,000,000 หมู่ท่ี 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 19

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์  ตามจ านวน-อัตรา

แนวปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนด 

โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

18,000  บาท  และเงินอุดหนุน

ท่ัวไป   จ านวน 18,000 บาท   

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02  หน้าท่ี 

36,000 หมู่ท่ี 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

10,036,000

2.6 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 20

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการก่อสร้างถังกรองสนิม

เหล็ก หมู่ท่ี 6(บ้านท่าเกวียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถัง

กรองน้ าสนิมเหล็กขนาดกรองได้  

30 แกลอน/นาที (ตามแบบ ท

5-09)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 

หน้าท่ี 73 ข้อ 142 โดยต้ังจ่ายเงิน

83,000
 หมู่ท่ี 6(บ้านท่า

เกวียน)
กองช่าง

2
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้

ดินชนิดปิด อบต.ท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ธนาคารน้ าใต้ดินขนาด 2.00  x 

4.50 เมตร  ลึก 3.00 เมตร 

จ านวน 30 บ่อ      

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)    พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 169 ข้อ 14 

490,000 ต าบลท่าคอ กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 21

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค

สล.หมู่ท่ี9(บ้านท่าคล้อใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 

700.00  เมตร   (ตามแบบอบต.

ท่าคล้อ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 39 ข้อ 35 โดยต้ัง

100,000
 หมู่ท่ี 9(บ้านท่า

คล้อใต้)
กองช่าง

4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

หมู่ท่ี3(บ้านท่าคล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

รางระบายน้ าคสล. ขนาดกว้าง 

0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 

43.00  เมตร   (ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 

หน้าท่ี 106 ข้อ 314 โดยต้ัง

100,000
 หมู่ท่ี 3(บ้านท่า

คล้อกลาง)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 22

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

5

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ

น้ ารูปเชมเปญ หมู่ท่ี 7(บ้านถ้ า

เต่า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

หอถังเหล็กเก็บน้ ารูปเชมเปญ 

ขนาดความจุ 12.00 ลูกบาศ์เมตร 

สูง 12.00 เมตร  เจาะบ่อบาดาล

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 

(ท่อ PVC ช้ัน 13.5 มอก 

17-2532)ลึกไม่น้อยกว่า 80.00 

เมตร หรือจนกว่าถึงระดับน้ าใต้ดิน

ท่ีสามารถสูบได้ปริมาณไม่น้อย

กว่า  5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ติดต้ังป๊ัมซัมเมอร์สขนาด  1.5  

แรงม้า (ตามแบบ ท5-07 กรมการ

ปกครอง) พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

450,000  หมู่ท่ี 7(บ้านถ้ าเต่า) กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 23

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

6
โครงการซ่อมแซมระบบเสียง

ตามสาย  หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ัง

ล าโพงขนาด 150 วัตต์ มีลายน์

จ านวน 10 ตัว เดิน

สายดร็อปวายด์ขนาด 2 X 1.5 

sqm ความยาว 2,600 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  (ตามแบบ

อบต.ท่าคล้อ)    พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

32 ข้อ 5 โดยต้ังจ่ายเงินรายได้

160,000
 หมู่ท่ี 2(บ้านท่า

สบก)
กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

หนำ้ที่ 24

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง

หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังโคม

ไฟส่องสว่างแบบ LED 

เดย์ไลท์ ขนาด 120 วัตต์ จ านวน 

19 จุด (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 32 ข้อ 4 โดยต้ังจ่ายเงิน

รายได้

240,000
 หมู่ท่ี 2(บ้านท่า

สบก)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 25

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

8

โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3(บ้านท่า

คล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ขนาด 6.00 

x 26.00 เมตร  (ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 60 ข้อ 65 โดยต้ัง

200,000หมู่3 (บ้านท่าคล้อกลาง) กองช่าง

9
โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. 

หมู่ท่ี 3(บ้านท่าคล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ

ระบายน้ าคสล. ช้ัน 3 ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 

เมตร จ านวน 17 ท่อน พร้อมลง

ลูกรังกลบหลังท่อปรับระดับ (ตาม

แบบอบต.ท่าคล้อ) ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

100,000หมู่3 (บ้านท่าคล้อกลาง) กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

10

โครงการย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ า

รูปเชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล

 หมู่ท่ี 11(บ้านเขาหินดาด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาย้ายหอถัง

เหล็กเก็บน้ ารูปเชมเปญ ขนาด

ความจุ 20.00  ลูกบาศ์เมตร  สูง 

15.00 เมตร และถังกรองสนิม

เหล็กเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง  6 น้ิว(ท่อ PVC 

ช้ัน 13.5 มอก.17-2532)ลึกไม่

น้อยกว่า  100.00  เมตรหรือ

จนกว่าจะถึงระดับน้ าใต้ดินท่ี

สามารถสูบน้ าได้ปริมาณไม่น้อย

กว่า 5 ลูกบาศ์เมตร/ช่ัวโมง ติดต้ัง

ป๊ัมซัมเมอร์ ขนาด 2.0 แรงม้า

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)    พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

410,000หมู่11(บ้านเขาหินดาด) กองช่าง

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 26

หนำ้ที่ 27

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

11
โครงการวางท่อน้ าประปา PVC 

หมู่ท่ี 5(บ้านค าใหญ่) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ

น้ าประปา PVC ช้ัน 8.5 ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว จ านวน 

425 ท่อน    (ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 33 ข้อ 11 โดยต้ัง

จ่ายเงินรายได้

200,000 หมู่ท่ี 5(บ้านค าใหญ่) กองช่าง

2,533,000รวม 11 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 27

หนำ้ที่

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 

1(บ้านหาดสองแควเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว

รวม 215.00 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 645.00 ตาราง

เมตร(ตามแบบมาตรฐานงานทาง)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 131 ข้อ 91 โดยต้ัง

400,000
 หมู่ท่ี 1(บ้านหาด

สองแควเหนือ)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 28

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

2

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 

4 บริเวณคันคลอง(บ้านหาดสอง

แควใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนนคสล.ขนาดกว้าง  3.00 

เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความ

ยาว 64.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานงานทาง)พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

122 ข้อ 27 โดยต้ังจ่ายเงินรายได้

117,000
 หมู่ท่ี4(บ้านหาด

สองแควใต้)
กองช่าง                                                                                                                                       

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

หนำ้ที่ 29

หนำ้ที่ 30

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

3
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 

4(บ้านหาดสองแควใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนนคสล.ขนาดกว้าง  4.00 

เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความ

ยาว 117.00 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 468.00 ตาราง

เมตร(ตามแบบมาตรฐานงานทาง)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 122 ข้อ 27 โดยต้ัง

จ่ายเงินรายได้

283,000
 หมู่ท่ี4(บ้านหาด

สองแควใต้)
กองช่าง                                                                                                                                       

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 30

หนำ้ที่ 31

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

4
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี

6(บ้านท่าเกวียน)

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนนคสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความยาว 

145 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร(ตาม

แบบ มาตรฐานงานทาง)พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

124 ข้อ 139  โดยต้ังจ่ายเงินรายได้

273,000
 หมู่ท่ี6(บ้านท่า

เกวียน)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 32

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

5
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ท่ี

 9(บ้านท่าคล้อใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน

ลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 700.00  

เมตร   (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ) พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบผ.02หน้าท่ี 39 ข้อ 35โดยต้ัง

จ่ายเงินรายได้

300,000
 หมู่ท่ี9(บ้านท่าคล้อ

ใต้)
กองช่าง

6
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี

10(บ้านท่าคล้อเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปูผิวจราจรแบบ

แอสฟัสติกคอนกรีตความยาว 294.00  

เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตาราง

เมตร       (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทาง)    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

400,000
 หมู่ท่ี9(บ้านท่าคล้อ

เหนือ)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 33

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ท่ี

8(บ้านท่าศาลา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปูผิว

จราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต

ความยาว 281.00  เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,073.00 ตาราง

เมตร       (ตามแบบมาตรฐาน

งานทาง)    พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

37 ข้อ 28 โดยต้ังจ่ายเงินรายได้

400,000 หมู่ท่ี8 (บ้านท่าศาลา) กองช่าง

2,173,000

หน้ำท่ี 34

รวม 7 โครงกำร         เป็นเงิน

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ

เพ่ือจ่ายตามโครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลวันส าคัญ

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ป้ายประชาสัมพันธ์
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า/

ไฟไหม้ริมทางต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริมทางต าบล

ท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 3   กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 35

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

4

โครงการทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการทบทวน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)ต าบลท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการพัฒนา-เสริมสร้าง

ศักยภาพ อปพร.ต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการพัมนา-

เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.ต าบล

ท่าคล้อ

200,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

600,000รวม 5 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 3   กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 36

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ

ภาพแวดล้อมในต าบล

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับสภาพ

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในต าบล
150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อม หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับสภาพ

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม หมู่ท่ี 8
500,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย
เพ่ือจ่ายตามค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ

มูลฝอย
300,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4
โครงการชุมชนต้นแบบการ

จัดการขยะ

เพ่ือจ่ายตามโครงการชุมชน

ต้นแบบการจัดการขยะ
150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5 โครงการรักษาความสะอาด
เพ่ือจ่ายตามโครงการรักษาความ

สะอาด
200,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

ยุทธศำสตร์ที 3   กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 37

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร

จัดการขยะของชุมชน

เพ่ือจ่ายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การบริหารจัดการขยะของชุมชน

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

7
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการขยะ

เพ่ือจ่ายตามโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
350,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

8
โครงการผลิตน้ าหมักชีวภาพจาก

เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

เพ่ือจ่ายตามโครงการผลิตน้ าหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ใน

ครัวเรือน

200,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

9
โครงการรณรงค์การใช้

ถุงพลาสติกโฟมและคัดแยกขยะ
อบรมและรณรงค์แจกถุงผ้ารักษ์โลก 150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

10
โครงการการคัดแยกการรวบรวม

ของเสียอันตราย
อบรมและให้ความรู้ 100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2,200,000

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 3   กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รวม 10 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 38

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการรักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด                                                                                                                                       

2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

(อพ.สธ.-สถ.)

เพ่ือจ่ายตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

(อพ.สธ.-สถ.)

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

200,000

ยุทธศำสตร์ที 3   กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.3แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 39

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆท่ี

เป็นวันส าคัญของทางราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆท่ีเป็น

วันส าคัญของทางราชการ
50,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

มหาราชินี

150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด                                                                                                                                       

200,000

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 40

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม(ลอยกระทง)

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดงานสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม(ลอย

กระทง)

55,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

2
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม(ล่องแพไฟ)

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดงานสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม(ล่อง

แพไฟ)

150,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

3
โครงการสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรม(วันสงกรานต์)

เพ่ือจ่ายเป็นตามโครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(วัน

สงกรานต์)

110,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

4
โครงการปฏิบัติธรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา

เพ่ือจ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรม

วันส าคัญทางพุทธศาสนา
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

5

โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ

(กิจกรรมแห่เทียนและถวาย

พรรษา)

เพ่ือจ่ายตามโครงการตามรอยวิถี

ธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรมแห่เทียน

และถวายพรรษา)

50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

6
โครงการบรรพชาสามเณรและ

บวชศีลจาริณีภาคฤดู

เพ่ือจ่ายตามโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

465,000

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 6 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



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
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อเช่นค่า

วิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม      

250,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงาน

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการศึกษาดูงาน เช่น 

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวิยากร ค่า

วัสดุ ค่ารถ ค่าสถานท่ี เป็นต้น

100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3 โครงการเย่ียมบ้านยามเย็น
เพ่ือจ่ายตามโครงการเย่ียมบ้านยาม

เย็น
75,000 หมู่ท่ี 1-11 กองคลัง

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 42

หนำ้ที่ 43

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

4

โครงการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีสร้างความผูกพันใน

องค์กร และสร้างแรงจูงใจให้

ข้าราชการและพนักงานในการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง

ความผูกพันในองค์กร และสร้าง

แรงจูงใจให้ข้าราชการและพนักงาน

ในการปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

250,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการส่งเสริม-สนับสนุน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการส่งเสริม-

สนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
50,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

และเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับปรุง

ข้อมูลแผนท่ีและเบียนทรัพย์สิน
300,000 หมู่ท่ี 1-11 กองคลัง

1,025,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 6 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 44

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



                                                                                                                                      
แบบ ผด.02

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
โครงการก่อสร้างอาคารคสล.2 

ช้ันอบต.ท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

อาคารคสล.2 ช้ัน 

ขนาด 8.00  x  24.00 เมตร   

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)    พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

109 ข้อ 333 โดยต้ังจ่ายเงิน

อุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล

3,000,000   อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5.2  แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนำ้ที่ 45

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



                                                                                                                                      
แบบ ผด.02

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.

2
โครงการปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน อบต.ท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง

อาคารขนาด 13.50 x 4.50 เมตร 

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฎใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

158 ข้อ 12  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

275,000   อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

3,275,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5.2  แผนงำนเคหะและชุมชน

รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 46

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

50,000

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 6   ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียว

6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 46

หนำ้ที่ 47

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการเลือกต้ังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

เลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าคล้อ เช่นค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

700,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

700,000

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 7   กำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำคม

7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 48

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง

ความผูกพันในองค์กร และสร้าง

แรงจูงใจให้ข้าราชการและพนักงาน

ในการปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

250,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

250,000รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 7   กำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำคม

7.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 49

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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
โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุง

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานี

สูบน้ าด้วยไฟฟ้า
300,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการโรงเรียนเกษตรต าบล

ท่าตล้อ

โครงการโรงเรียนเกษตรต าบลท่าต

ล้อ
350,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3

โครงการโรงเรียนพัฒนา

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบล

โครงการโรงเรียนพัฒนา

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบล

150,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 8   ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเกษตรย่ังยืน

8.1  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 49

หนำ้ที่ 50

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02

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.

4
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า

เกษตรสู่มาตรฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า

เกษตรสู่มาตรฐาน
100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 150,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

1,050,000

ยุทธศำสตร์ที 8   ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเกษตรย่ังยืน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

8.1  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 5 โครงกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 51

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
จัดซ้ือเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ีน่ังหุ้ม

เบาะบุนวม จ านวน 36 ตัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีโครง

เหล็กท่ีน่ังหุ้มเบาะบุนวม  จ านวน 

36 ตัว ๆ

ละ 750  บาท  เพ่ือใช้ในการจัด

ประชุม และกิจกรรมของ

หน่วยงาน ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ี

27,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฎิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได้รอบตัว  

แบบมีพนักพิง มีล้อเล่ือน  

จ านวน 4 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ราคา

ตามท้องตลาด/ท้องท่ี

14,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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.

3
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดแขวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

ชนิดแขวน จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 

ละ 42,300 บาท 

84,600 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดแขวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก

งาน จ านวน 1 เคร่ือง

8,500 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 

2 บาน จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 

บาท

22,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6
จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน

กระจกขนาด4ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ

บานเล่ือนกระจกขนาด 4 ฟุต 

จ านวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท 

10,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ

เอนกประสงค์  หน้าฟอเมก้า  ขา

ชุบโครเม่ียม  ขนาดไม่น้อยกว่า  

1.80 x 0.75 x 0.75 เซนติเมตร  

จ านวน  20  ตัว ๆ ละ 2,500 

บาท  เพ่ือใช้ในการจัดประชุม และ

กิจกรรมของหน่วยงาน  ราคาตาม

ท้องตลาด/ท้องท่ี

50,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

8
จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก

ขนาด 42 น้ิว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน

พร้อมกระจกขนาด 42 น้ิว 

จ านวน 3 ชุดๆละ 7,500 บาท  

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  

เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

22,500 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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.

9
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 ส าหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 

ชุดๆ 7,500 บาท รายละเอียดดังน้ี

1)ท าด้วยไม้สัก

2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้าง

ตัวละ 9 น้ิว

3)มีฐานรองโต๊ะหมู่

คุณลักษณะตามพ้ืนฐานครุภัณฑ์

ส านักงานตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์   ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563 

15,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

253,600  

        

                                                                    

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563

จ ำนวน 9 รำยกำร         เป็นเงิน

พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนำ้ที่ 55

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด าจ านวน 1 เคร่ือง ๆ 

ละ 9,000 บาท คุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์

9,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

9,000      จ ำนวน 1  รำยกำร         เป็นเงิน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนำ้ที่ 56

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
ค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  พร้อม

ไมโครโฟนไร้สาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  

พร้อมไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน 

1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท  เพ่ือใช้

ในการจัดประชุม และกิจกรรมของ

หน่วยงาน  ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ีเน่ืองจากไม่มีในมาตรฐาน

ครุภัณฑ์    เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แบบ 

ผ.03  หน้าท่ี  198 ล าดับท่ี 27  

40,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

40,000    จ ำนวน 1  รำยกำร         เป็นเงิน

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนำ้ที่ 57

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด7 คิวบิกฟุต 

จ านวน 2 ตู้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7

 คิวบิกฟุต จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 

9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

 ส าหรับ ศพด.วัดหาดสองแควและ

ศพด.วัดถ้ าเต่า ตามเกณฑ์บัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

18,000 อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

18,000    จ ำนวน 1  รำยกำร         เป็นเงิน

ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 58

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 

2 บาน จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 

บาท

22,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการสังคม

2 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฎิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได้รอบตัว  

แบบมีพนักพิง มีล้อเล่ือน  

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  

3,500 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการสังคม

3
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดแขวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

ชนิดแขวน จ านวน 1 เคร่ือง ๆ 

ละ 42,300 บาท 

42,300 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการสังคม

67,800    จ ำนวน 3 รำยกำร         เป็นเงิน

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

หนำ้ที่ 59

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
ค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  พร้อม

ไมโครโฟนไร้สาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  

พร้อมไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน 

1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท  เพ่ือใช้

ในการจัดประชุม และกิจกรรมของ

หน่วยงาน  ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ีเน่ืองจากไม่มีในมาตรฐาน

ครุภัณฑ์    เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แบบ 

ผ.03  หน้าท่ี  212 ล าดับท่ี 13  

โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้

40,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการสังคม

40,000    จ ำนวน 1  รำยกำร         เป็นเงิน

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หนำ้ที่ 60

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

 ส าหรับงานส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 

บาท  

16,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการสังคม

16,000    จ ำนวน 1  รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนำ้ที่ 61

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฎิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได้รอบตัว  

แบบมีพนักพิง มีล้อเล่ือน  

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500 บาท  

3,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

2
จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก

ขนาด 42 น้ิว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน

พร้อมกระจกขนาด 42 น้ิว 

จ านวน 1 ชุดๆละ 7,500 บาท  

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  

เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

7,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

3 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 

2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 

บาท

16,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

27,500    

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

จ ำนวน 3  รำยกำร         เป็นเงิน

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอย

โข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 

1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 

แรงม้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 

สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที 

ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ืองๆ

ละ 8,200 บาท

8,200 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

8,200      

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 63

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท 
21,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

8,200      

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หน่วยด ำเนินกำร

จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

หนำ้ที่ 64

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 5 

กิโลวัตต์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต์

 จ านวน 1 เคร่ือง

52,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

52,000    จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

หนำ้ที่ 65

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมสนาม 

ขนาด 6 คิว(LPG)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือม

สนาม ขนาด 6 คิว(LPG)จ านวน 

1 ชุดๆละ 18,900 บาท

18,900 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

18,900    

หนำ้ที ่ 66

จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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 ค่าจัดซ้ือขาต้ังกล้องวัดมุม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือขาต้ังกล้อง

วัดมุม จ านวน 1 ตัวๆละ  2,000 

บาท  

2,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

2
ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะทางสานใย

แก้ว ยาว 50 เมตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทปวัด

ระยะทางใยแก้ว ยาว 50 เมตร  

จ านวน 1 ตัวๆละ  1,000 บาท  

1,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

3 ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ 

แบบชัก 7  เมตร  จ านวน 1 ตัวๆ

ละ  3,000 บาท  

3,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

4 ค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล้อวัด

ระยะทาง จ านวน 1 ตัวๆละ  
7,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

13,000    จ ำนวน 4 รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แบบ ผด.02/1

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
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 

บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบัน  

ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565)   แบบ ผ.03 

หน้า 196 ล าดับท่ี 16 โดยต้ังจ่าย

จากเงินรายได้  

          

5,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

5,000      จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



หนำ้ที ่ 68

แบบ ผด.02/1

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
ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าแบบ

เอนกประสงค์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์

บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร   

เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ 

ก าลังแรงม้าสูงสูดไม่น้อยกว่า 

240 แรงม้า จ านวน 1 คัน ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565) แบบ ผ.03 หน้า 

202 ล าดับท่ี 1 โดยต้ังจ่ายจากเงิน

4,600,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4,600,000จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



หนำ้ที ่ 69

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



              

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



 

 

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



                                                                                                                                      

แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



แผนด ำเนนิงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่คลอ้ประจ ำปีงบประมำณ 2564



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ รับผิดชอบ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด หลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี  1 : กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 33.33 200,000            20.2

รวม 2 33.33 200,000            20.2

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : กำรพัฒนคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100 20,000             13.33

2.2 แผนงานการศึกษา 19 73.07 4,901,800         83.03

2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 30 590,000            52.44

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14 53.84 1,820,000         52.67

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3 99.99 350,000            58.33

2.6 แผนงานงบกลาง 3 75 10,036,000        138.42

2.7  แผนงานเคหะและชุมชน 11 3.17 2,533,000         15.18

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 5.36 2,173,000         10.23

รวม 61 11.86 22,423,800        9.83

แผนด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยุทธศำสตร์/แนวทำง



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ รับผิดชอบ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด หลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 60 600,000            53.33

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10 66.66 2,200,000         85.1

3.3 แผนงานการเกษตร 2 40 200,000            50

รวม 17 70.83 3,000,000         89.41

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 66.66 200,000            57.14

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากร 6 75 465,000            58.49

รวม 8 66.66 665,000            55.64

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 42.85 1,025,000         27

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 66.66 3,275,000         45.8

รวม 8 38.09 4,300,000         76.58

แผนด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้าท่ี 5

ยุทธศำสตร์/แนวทำง



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ รับผิดชอบ

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด หลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียว

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100 50,000             33.33

รวม 1 25 50,000             8.06

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : กำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำคม

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 50 700,000            199.99

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 49.99 250,000            22.72

รวม 2 25 950,000            65.51

ยุทธศำสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเกษตรย่ังยืน

8.1 แผนงานการเกษตร 5 41.66 1,050,000         31.43

รวม 5 31.25 1,050,000         26.99

รวมท้ังส้ิน 104 17.19 32,638,800        13.31

แผนด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้าท่ี 6

ยุทธศำสตร์/แนวทำง



 
 

 
 
 

   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

เรื่อง  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

------------------------------------------------- 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการ
จริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการท้องถ่ินพิจารณาแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2๘  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 
 
 

 
(นายทนงยุทธ จันทกูล) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ 
 
 
 
 
 
 
 


