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  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักส าคัญใน
การบริการสาธารณะ พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
ในด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ และส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้
ก าหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาไว้ ในทางปฏิบัติ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการประสานบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพ่ือให้องคาพยพการพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
1.1 บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหนา้ที่ ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าข้ึนเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณ 
ประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณ 
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที่ก าหนดตาม หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยน
จาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่ อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน 
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เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมุ่งหวังว่า 
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้ แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน   

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   

3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน พื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ)    

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี)    

  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ทีด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม 
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะ การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง    

  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น   

 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม   
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามใน
ปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจการขยายเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน เป็นอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงกา ร
ด าเนินงานจริง 

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมี
การด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่ง
อ าเภอแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

หน่วยงานอ่ืน 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ทีด่ าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
 4. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

5. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและทั่วถึง
ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

6 .แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
7. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

 8. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 

9. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  
10. เพ่ือง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.02/01) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 9 81.82 3,110,700 93.96 กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 18.18 100,000 6.04 กองช่าง

รวม 10 100 3,407,700 100

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก และ
กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - กองช่าง
2.2 แผนงานการเกษตร 1 100 10,000 100 ส านักปลัด

รวม 1 100 10,000 100

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

3.1  แผนงานการศึกษา 5 50 1,278,430 75.27 กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 50 420,000 24.73 กองการศึกษา

รวม 10 100 1,698,430 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ หน่วยด ำเนินงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม    อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี      จังหวัดปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ หน่วยด ำเนินงำน



แบบ ผด. 01
8

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมท่ีมีคุณภำพ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 22.27 865,000 8.00 ส านักปลัด
4.2 แผนงานสาธารณสุข 5 22.27 440,000 4.07 ส านักปลัด
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 13.65 150,000 1.38 ส านักปลัด
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 10.00 85,000 0.79 ส านักปลัด
4.5 แผนงานงบกลาง 7 31.81 9,266,900 85.74 ส านักปลัด

รวม 22 100 10,806,900 100

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 3 50.02 40,000 33.35 ส านักปลัด/กองช่าง
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.66 10,000 8.33 ส านักปลัด/กองช่าง
5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 16.66 50,000 41.65 ส านักปลัด/กองสาธารสุข

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 16.66 20,000 16.67 ส านักปลัด
รวม 6 100 120,000 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ หน่วยด ำเนินงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม    อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี      จังหวัดปรำจีนบุรี



แบบ ผด. 01
9

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
และกำรเมือง

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 90.90 625,000 86.20 ส าน าปลัด/กองคลัง

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 9.10 100,000 13.80 กองช่าง
รวม 11 100 725,000 100

รวมส้ังส้ิน 60 100 16,668,030 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ หน่วยด ำเนินงำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม    อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี      จังหวัดปรำจีนบุรี

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 200 เมตร 336,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

 (สายคันก้ันแม่น้้าปราจีนบุรี) หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม  พร้อมป้าย ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 234) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร  222,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(ซอยแม่ทวน) หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม  พร้อมป้าย ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

โครงการรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 234) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

3 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสาเข็ม ซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตล่ิง 499,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างตอกเสาเข็มกันดินระยะ 32 เมตร เสาเช็มส่ีเหล่ียนมตัน ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

(สายคันก้ันแม่น้้าปราจีนบุรี) ขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จ้านวน 64 ต้น พร้อมป้าย

โครงการรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 235) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

4 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ Asphaltic Concrete 590,700 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

Asphaltic Concrete หมู่ 5 ปริมาณกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

(เส้นในหมู่บ้านเขตติดต่อหมู่ท่ี 6-บ้านตาชู) หรือไม่น้อยกว่า 1,800  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด 

(ข้อบัญญัติหน้า 235) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผด. 02

10
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 : แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ Asphaltic Concrete 580,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

 Asphaltic Concrete หมู่ 8 ปริมาณกว้าง 4 เมตร ยาว 442 เมตร หนา 0.05 เมตร ต้าบลท่างาม ต้าบลท่างาม

(เส้นในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8) หรือไม่น้อยกว่า 1,768 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 236) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 200 เมตร 430,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(บริเวณบ้านนายเผชิญ เหลาเพ็ชร) หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม  พร้อมป้าย ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 236) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

7 ถมดินในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดินในเขตบริเวณพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบล 250,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ท่างาม ท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างามก้าหนด ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ก้าหนด

(ข้อบัญญัติหน้า 237) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

8 ปรับปรุงและซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารบ้านพักส่ิงก่อสร้างและ 100,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินในส้านักงาน ทรัพย์สิน ฯลฯ  ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม ต้าบลท่างาม  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ก้าหนด  

(ข้อบัญญัติหน้า 237) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563

11

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง

1.1 : แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

แบบ ผด. 02



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาถนนและ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาถนนและท่อระบายน้้า 200,000 หมู่ท่ี 1-12 กองช่าง

ท่อระบายน้้า ในต้าบลท่างาม ในต้าบลท่างาม หมู่ท่ี 1–หมู่ท่ี 12 ท่ีเกิดการช้ารุดเสียหายให้ ต้าบลท่างาม อบต.ท่างาม

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

(ข้อบัญญัติหน้า 238) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

3,407,700รวมจ ำนวน  9   โครงกำร

แบบ ผด. 02

12

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง

1.1 : แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/ 100,000 หมู่ท่ี 1-12 กองช่าง

หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-12 ต าบลท่างาม ต าบลท่างาม อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 218) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพ้ืนท่ีองค์การ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบบริเวณ 100,000 อบต.ท่างาม กองช่าง

บริหารส่วนต าบลท่างาม ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 219) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

200,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผังเมือง

รวมจ ำนวน  2   โครงกำร

แบบ ผด. 02

13

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

1.2 : แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 หมู่ท่ี 6 ส านักปลัด

บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยีทางการ ค่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าอาหารกลางวัน ต าบลท่างาม อบต.ท่างาม

การเกษตร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่ิงพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

(ข้อบัญญัติหน้า 239) และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

10,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน

แบบ ผด. 02

14

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  1   โครงกำร

2.2 : แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 303,800 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

การศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จ านวน  3 ศูนย์   ได้แก่ เด็กเล็กใน ศาสนา และ

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า สังกัด อบต. วัฒนธรรม

 -ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทย์โกวิทย์

(ข้อบัญญัติหน้า 171) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ท่างาม อบต.ท่างาม

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,700 บาท 105,400 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

การศึกษา (ค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  ศูนย์ ได้แก่ เด็กเล็กใน ศาสนา และ

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า สังกัด อบต. วัฒนธรรม

 -ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทย์โกวิทย์

(ข้อบัญญัติหน้า 171) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ท่างาม อบต.ท่างาม

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,130บาท 70,060 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

การศึกษา (ค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  ศูนย์ ได้แก่ เด็กเล็กใน ศาสนา และ

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า สังกัด อบต. วัฒนธรรม

 -ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทย์โกวิทย์

(ข้อบัญญัติหน้า 172) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ท่างาม อบต.ท่างาม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

แบบ ผด. 02

15

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

1.2 : แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ค่าอาหารเสริมนม           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 339,170 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

จ านวน  3  ศูนย์ ได้แก่  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม เด็กเล็กใน ศาสนา และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า -ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทย์โกวิทย์ สังกัด อบต. วัฒนธรรม

(ข้อบัญญัติหน้า 176) และโรงเรียนในสังกัดสพฐ.เขตพ้ืนทีต าบลท่างามจ านวน 2 โรงเรียน ท่างาม อบต.ท่างาม

5 อุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. 460,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

 (ค่าอาหารกลางวัน)  ส าหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  2  โรงเรียน  เด็กเล็กใน ศาสนา และ

ได้แก่   (1) โรงเรียนวัดหาดสะแก   (2) โรงเรียนวัดเลียบ สังกัด อบต. วัฒนธรรม

(ข้อบัญญัติหน้า 180) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ท่างาม อบต.ท่างาม

1,278,430

แบบ ผด. 02

16

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน   5  โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

3.1 : แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 70,000 องค์การ กองการศึกษา

ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ บริหารส่วน ศาสนา และ

ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าชุดกีฬา ค่าประชาสัมพันธ์ ต าบลท่างาม วัฒนธรรม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่ิงพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม อบต.ท่างาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และ

(ข้อบัญญัติหน้า 228) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 150,000 องค์การ กองการศึกษา

พ.ศ. 2564 ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ บริหารส่วน ศาสนา และ

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ ต าบลท่างาม วัฒนธรรม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าส่ิงพิมพ์  อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม อบต.ท่างาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และ

(ข้อบัญญัติหน้า 229) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

แบบ ผด. 02

17

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

3.2 : แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมศาสนาและงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 80,000 ในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา

ท้องถ่ิน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา อบต.ท่างาม ศาสนา และ

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ หรือนอกเขต วัฒนธรรม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าส่ิงพิมพ์  อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม พ้ืนท่ีต าบล อบต.ท่างาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด ท่างาม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และ

(ข้อบัญญัติหน้า 231) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

4 โครงการสิบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา

ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา อบต.ท่างาม ศาสนา และ

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ วัฒนธรรม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าส่ิงพิมพ์  อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม อบต.ท่างาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และ

(ข้อบัญญัติหน้า 232) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

18

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

3.2 : แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

แบบ ผด. 02



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 100,000 องค์การ กองการศึกษา

ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา บริหารส่วน ศาสนา และ

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ ต าบลท่างาม วัฒนธรรม

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าส่ิงพิมพ์  อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม อบต.ท่างาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 และ

(ข้อบัญญัติหน้า 233) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

420,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

3.2 : แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

แบบ ผด. 02

19

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รวมจ ำนวน  5   โครงกำร



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 องค์การ งานป้องกัน

ในช่วงเทศกาลส าคัญประจ าปี พ.ศ.2564 ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เช่น เทศกาลใน บริหารส่วน และบรรเทา

วันสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ เพ่ือจ่านเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต าบลท่างาม สาธารณภัย

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่ิงพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม ส านักปลัด

พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 146) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยมีค่าใช้ 250,000 องค์การ งานป้องกัน

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรใหม่ จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี บริหารส่วน และบรรเทา

อบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าป้ายต่างๆ ต าบลท่างาม สาธารณภัย

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่ิงพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตาม ส านักปลัด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อบต.ท่างาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

(ข้อบัญญัติหน้า 147) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

20

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.1 : แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 200,000 องค์การ งานป้องกัน

ภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน และบรรเทา

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม สาธารณภัย

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส านักปลัด

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 148) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

4 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้นให้แก่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 50,000 องค์การ งานป้องกัน

ประชาชน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน และบรรเทา

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม สาธารณภัย

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส านักปลัด

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 153) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

21

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.1 : แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการติดต้ังกล้อง 345,000 องค์การ งานป้องกัน

(CCTV)  หมู่ท่ี 5 ต าบลท่างาม โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย   (CCTV)  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5  บริหารส่วน และบรรเทา

ต าบลท่างาม พร้อมอุปกรร์ติดต้ัง จ านวน 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ ต าบลท่างาม สาธารณภัย

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

(ข้อบัญญัติหน้า 152)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

865,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

22

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  5   โครงกำร

4.1 : แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 20,000 องค์การ กองสาธารณสุข

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า บริหารส่วน และ

จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ต าบลท่างาม ส่ิงแวดล้อม

(ข้อบัญญัติหน้า 192) เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อบต.ท่างาม

2 โครงการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 องค์การ กองสาธารณสุข

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน และ

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม ส่ิงแวดล้อม

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 194) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

3 โครการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000 องค์การ กองสาธารณสุข

การแพทย์  เช่น สารเคมีก าจัดยุง ทรายอะเบท  สารตรวจยาเสพติด ถุงมือ บริหารส่วน และ

ถังเก็บเช้ือเพลิง เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนต่าง ๆ ต าบลท่างาม ส่ิงแวดล้อม

(ข้อบัญญัติหน้า 196) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

23

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.2 : แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 60,000 องค์การ กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ฯ จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ บริหารส่วน และ

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เพ่ือจ่าย ต าบลท่างาม ส่ิงแวดล้อม

เป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ

(ข้อบัญญัติหน้า 192) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

5 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 240,000 องค์การ กองสาธารณสุข

ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตชุมชน/หมู่บ้าน ในเขต บริหารส่วน และ

ต าบลท่างาม แห่งละ 20,000.-บาท จ านวน  12  หมู่บ้าน ต าบลท่างาม ส่ิงแวดล้อม

(ข้อบัญญัติหน้า 197) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

440,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

24

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  5   โครงกำร

4.2 : แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 70,000 องค์การ งานสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน สังคมและ

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม สังคมสงเคราะห์

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 198) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 50,000 องค์การ งานสวัสดิการ

ประชาชนต าบลท่างาม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน สังคมและ

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม สังคมสงเคราะห์

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 199) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

25

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.3 : แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 30,000 องค์การ งานสวัสดิการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน สังคมและ

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม สังคมสงเคราะห์

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 200) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

150,000รวมจ ำนวน  3   โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

26

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.3 : แผนงำนสังคมสงเครำะห์

พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการอบรมเยาวชนต าบลท่างาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 องค์การ ส านักปลัด

ห่างไกลยาเสพติด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน บริหารส่วน อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ต าบลท่างาม

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า227) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เพ่ือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ 75,000 องค์การ ส านักปลัด

เสพติดของศูนย์ปฏิบัติงานเพ่ือเอาชนะ ศูนย์ปฏิบัติงานเพ่ือเอาชนะเสพติดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี บริหารส่วน อบต.ท่างาม

เสพติดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ต าบลท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า227)

85,000รวมจ ำนวน  2   โครงกำร

4.4 : แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

27

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมชน(ออมวันละบาท) 50,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

(ข้อบัญญัติหน้า 245) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

2 เบียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุตามประกาศ 6,900,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

บัญชีรายช่ือของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

(ข้อบัญญัติหน้า 245) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

3 เบียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้พิการตามประกาศ 1,900,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

บัญชีรายช่ือของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ

(ข้อบัญญัติหน้า 246) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

4 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศบัญชีรายช่ือของ 18,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(ข้อบัญญัติหน้า 246) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

5 โครงการกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเผชิญเหตุสาธารณภัยเกิด 198,900 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ข้ึนหรือเบาเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น

น้ าท่วม แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย

(ข้อบัญญัติหน้า 247) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  อบต.ท่างาม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

28

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.5 : แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 100,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล หรือพ้ืนท่ีต าบลท่างาม ในอ้ตราร้อยละ 40 (อบต.ขนาดกลาง)ของ อบต.ท่างาม

ท่างาม ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีใน

อัตรา  45  บาทต่อหัวประชากร

(ข้อบัญญัติหน้า 248) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการจราจรท่ีประชาชนได้รับประโยชน์ 100,000 ต าบลท่างาม ส านักปลัด

โดยตรงการทาสีเส้น สัญญานไฟจราจร สามเหล่ียมจุดตรวจ อบต.ท่างาม

ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 

แผงพลาสตืกใส่น้ า เสาสัมลุกจราจร เส่ือจราจร ยางชลอความเร็ว 

(ข้อบัญญัติหน้า 249) แผงก้ัน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

9,266,900

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ

แบบ ผด. 02

29

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  7  โครงกำร

4.4 : แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการท้องถ่ินไทยร่วมใจภักด์ิรักสีเขียว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 ต าบลท่างาม งานส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน การเกษตร

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ส านักปลัด

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ข้อบัญญัติหน้า 241) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

2 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติเพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 ต าบลท่างาม งานส่งเสริม

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน การเกษตร

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ส านักปลัด

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ข้อบัญญัติหน้า 242) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

3 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์แหล่งน  า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ต าบลท่างาม งานส่งเสริม
และป่าไม้ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน การเกษตร

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ส านักปลัด

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อบต.ท่างาม

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ข้อบัญญัติหน้า 243) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

40,000รวมจ ำนวน   3   โครงกำร

5.1 : แผนงำนกำรเกษตร (งำนอนุรักษ์แหล่งน  ำและป่ำไม้)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02

30

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค- 10,000 ในเขตพื นท่ี ส้านักปลัด

บริโภคต้าบลท่างาม บริโภคต้าบลท่างาม โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

จ้าเป็นในการด้าเนินโครงการดังกล่าว

(ข้อบัญญัติหน้า 225) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

10,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รวมจ ำนวน   1   โครงกำร

แบบ ผด. 02

31

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

5.2 : แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 50,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ชุมชนโดยใช้กิจกรรม 5R ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 193) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

50,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รวมจ ำนวน  1   โครงกำร

แบบ ผด. 02

32

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

5.3 : แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการ Big Cleaning Day เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย

วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 226) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

20,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02

33

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  1   โครงกำร

5.4 : แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ 500,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ินกรณีครบวาระและกรณี สมาชิกสภาท้องถ่ินกรณีครบวาระหรือกรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตาม อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

แทนต าแหน่งท่ีว่าง กฏหมายก าหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานท่ี ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร เคร่ืองเขียน

(ข้อบัญญัติหน้า 96) ค่าป้าย และส่ิงพิมพ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเลือกต้ังฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญและ 30,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

และรัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ ของทางราชการ งานรัฐพิธีของทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับความปลอดภัย และ หรือนอก

(ข้อบัญญัติหน้า 97) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ าป็นและเก่ีวข้องในโครงการ พ้ืนท่ี

3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 300,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ของผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

สมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย หรือนอก

ผู้แทนชมชน ในพ้ืนท่ีต าบลท่างาม วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ้ืนท่ี

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 98) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง

แบบ ผด. 02

34

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

6.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดท าประชาพิจารณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 30,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 99) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 100) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
6 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการต่อต้านการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ทุจริตและรณรงค์การป้องกันกับการทุจริต ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 101) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง

แบบ ผด. 02

35
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

6.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 20,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประกอบกับการจัดท า อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

(ข้อบัญญัติหน้า 101) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
8 ค่าใช้จ้างท่ีปรึกษา สถานบันการศึกษาประเมิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 30,000 ในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

การบริหารจัดการหน่วยงานโดยด าเนินการส ารวจ ในการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการโดย อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและประชาชนในพ้ืน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยส ารวจประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่ออ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 121) (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง

แบบ ผด. 02

36
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

6.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร 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 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี 500,000 ในเขตพ้ืนท่ี กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด และทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ของ อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

เก็บภาษ๊ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 130) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
10 โครงการจัดท าเวทีประชาคมและการบริหารจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 5,000 ในเขตพ้ืนท่ี กองคลัง

เก็บภาษีนอกสถานท่ี ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

การพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ข้อบัญญัติหน้า 131) พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

625,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง

แบบ ผด. 02

37
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  10   โครงกำร

6.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ล ำดับ หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/ 100,000 หมู่ท่ี 1-12 กองช่าง

หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-12 ต าบลท่างาม ต าบลท่างาม อบต.ท่างาม

(ข้อบัญญัติหน้า 218) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

100,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง

แบบ ผด. 02

38

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร

6.2 : แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม 

 



แบบ ผด. 02
39

จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 75 72,000 90 ส านักปลัด/กองคลัง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 25 8,000 10 กองช่าง

4 100 80,000 100

2

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50 100,000 22.47 ส านักปลัด

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 50 345,000 77.53 ส านักปลัด

2 100 445,000 100.00

3

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 85.72 146,000 95.10 ส านักปลัด/กองคลัง

2.2 แผนงานการศึกษา 1 14.28 7,500 4.90 กองการศึกษา

7 100 153,500 100

รวม

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

รวม

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประเภทรุภัณฑ์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



แบบ ผด. 02

40

จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

4

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 100 250,000 100

3 100 250,000 100
16 100 925,500 100

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ประเภทรุภัณฑ์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

รวม
รวมท้ังส้ิน

ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (ชนิดกระดูกงู) จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  (ชนิดกระดูกงู) 20,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคา อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
จ านวน  1  เคร่ือง

2 เคร่ืองเคลือบลามิเน็ต A3 จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองเคร่ืองเคลือบลามิเน็ต A3  12,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคา อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
จ านวน  1  เคร่ือง

3 พาร์ทิช้ัน (Partition) จัดซ้ือพาร์ทิช่ัน ชนิดทึบใสขัดลาย   จ านวน  4  ชุด  40,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคา อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
จ านวน  1  เคร่ือง

72,000

ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต (แบบช้ินเดียว) 8,000 อบต.ท่างาม กองช่าง
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคา อบต.ท่างาม
จ านวน  1   ตู้

80,000

แบบ ผด. 02/1

1.2 : แผนงำนเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
1.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

41

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

รวมจ ำนวน  3  โครงกำร

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร



ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย จัดซ้ือชุดไมค์ประชุม แบบไร้สาย  ส าหรับห้องประชุม 100,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคา อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
จ านวน  1   ชุด

100,000

ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย (CCTV) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย 345,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
 (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ประกอบด้วย อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
 -กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จ านวน   6  ชุด
 -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่ายเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด
 -โทรทัศน์ แอล อี อี (LEDX TV) แบบ Smart TV จ านวน 1 ชุด
  -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 AV   จ านวน 1  ชุด
พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดต้ังกล้องวงจรปิด  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

345,000

2.2 : แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

42
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

แบบ ผด. 02/1

2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร



ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 คอมพิวเตอร์ ALL in One ส าหรับประมวลผล จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ALL in One ส าหรับประมวลผล 69,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
โดยมีคุณลักษณะ  ตามเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์ อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
จ านวน  3  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  23,000.- บาท

2 เคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อม 7,500 ท่ีท าการ ส านักปลัด
ติดต้ังถังหมึก (Ink TanK Printer) ติดต้ังถังหมึก (Ink TanK Printer)  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์

ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 1  เคร่ือง

3 คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  โดยมีคุณลักษณะตาม 30,000 ท่ีท าการ กองคลัง
เกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน  1  เคร่ือง

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Martrix Printer จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Martrix Printer แบบแคร่ส้ันเป็น 22,000 ท่ีท าการ กองคลัง
แบบแคร่ส้ัน เกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน  1  เคร่ือง
5 เคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 15,000 ท่ีท าการ กองคลัง

ติดต้ังถังหมึก (Ink TanK Printer)  (Ink TanK Printer)  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลาง อบต.ท่างาม
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ .
และสังคม จ านวน 2  เคร่ือง  ราคเคร่ืองละ 7,500 บาท

6 เคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 800AV 2,500 ท่ีท าการ กองคลัง
ตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง อบต.ท่างาม
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน  1  เคร่ือง  .

146,000
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3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 : แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมจ ำนวน  6  โครงกำร

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 



ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multfuncton แบบฉีดหมึกพร้อม 7,500 กองการศึกษา กองการศึกษา

ติดต้ังถังหมึก (Ink TanK Printer) ติดต้ังถังหมึก (Ink TanK Printer)  โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

ราคากลางและพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 1  เคร่ือง

7,500

ล ำดับ งบประมำณ หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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 ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารแบบมาตรฐาน จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายนอกอาคารแบบมาตรฐาน จ านวน 2  ชุด 160,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม

2 แท่นปืนฉีดน้ าติดต้ังบนตัวถังบรรทุกน้ า จัดซ้ือแท่นปืนฉีดน้ าติดต้ังบนตัวถังบรรทุกน้ า (ส าหรับรถบรรทุกน้ า 60,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เอนกประสงค์) เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตาม อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
ราคาท้องตลาด  จ านวน  1  ชุด

3 สายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ  (ส าหรับรถบรรทุกน้ า 30,000 ท่ีท าการ ส านักปลัด
เอนกประสงค์) เน่ืองจากไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซ้ือตาม อบต.ท่างาม อบต.ท่างาม
ราคาท้องตลาด  จ านวน  2  ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท

250,000
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3.2 : แผนงำนกำรศึกษำ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1

4.1 : แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมจ ำนวน  3  โครงกำร

4.ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

รวมจ ำนวน  1  โครงกำร

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารสว่นต าบลท่างาม 

อ าเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบรุ ี

 


