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คำนำ 
 
 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารท่ีแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ ภายในปีงบประมาณ 256๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานท้ังทางด้านการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ
สังคม การเมืองการบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอำเภอแก่งคอย และของจังหวัดสระบุรี รวมท้ังเป็นเอกสารท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต่อไป 
 

                                                                                    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

       ตุลาคม  256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนามีหน้าท่ีในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ในปีงบประมาณ 
256๕ เพื่อให้การจัดการ และการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ี
ดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 บทนำ  และส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนท่ี
สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 256๕
โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

           หน้า 
คำนำ 
หลักการและเหตุผล 
 

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

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม             
- บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256๕  4 - ๖ 
- แบบ ผด.๐๒        ๗ - ๕๑ 
- แบบ ผด.๐๒/๑  ๕๒ –๖๙ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

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

 
1. บทนำ 

แผนการดำเนินงาน  หมายความว่า  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด  ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

 โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
กำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  แผนการ
ดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการทำงานถึงหน่วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปี
มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

3. ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

3.4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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3.5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้เป็นแผนการดำเนินงาน  
โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  
 

จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ  ได้ดังนี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประกาศใช้ 

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
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ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดำเนินการ
จริงในพื้นท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
 
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเมื่อส้ินปี  มีความสะดวกมากขึ้น 



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
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ฝึกอบรมอาชีพ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ฝึกอบรมอาชีพ
100,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการอบรม-พัฒนา

สร้างเสริมความรู้ใน

การประกอบอาชีพ

ให้แก่เยาวชนต าบลท่า

คล้อ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม

ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่

เยาวชนต าบลท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

200,000

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 1  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

1.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 7

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
อุดหนุนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลชะอม

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล

ชะอมตามโครงการบูรณาบริหาร

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

20,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

20,000

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 8

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

เงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันโรงเรียน

ภายในต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน

ต าบลท่าคล้อ

1,751,400
    โรงเรียนภายใน

ต าบลท่าคล้อ
กองการศึกษาฯ

3

โครงการส่งเสริม-

สนับสนุนการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนต าบลท่า

คล้อ

เพ่ือใช้จ่ายโครงการส่งเสริม-

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต าบลท่าคล้อ

100,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

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

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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-

สนับสนุนการแข่งขัน

กีฬาครอบครัวสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้จ่ายโครงการส่งเสริม-

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาครอบครัว

สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ

70,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานวันเด็ก กิจกรรมให้แก่นักเรียน 130,000 อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

6

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจา

ริณีภาคฤดูร้อน

เพ่ือใช้จ่ายโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู

ร้อน

50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

7
โครงการจัดซ้ือวัสดุ-

อุปกรณ์การศึกษา

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุ-

อุปกรณ์การศึกษา
350,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 10

หนา้ที่ 9

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษและวิชา

อ่ืนๆตามความ

เหมาะสมแก่เด็ก 

เยาวชนและประชาชน

ต าบลท่าคล้อ

อบรมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้าน

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิชา

อ่ืนๆ

200,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

9

โครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองนักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 

2563

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ 10,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

10

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

จัดการศึกษาเด็กก่อนวัย

เรียน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด

การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
200,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หนา้ที่ 10

หนา้ที่ 11

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

349,860   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

12
โครงการเสริมปัญญา

พัฒนาไอคิว -อีคิว

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

ไอคิว -อีคิว
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

13

โครงการณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์

ป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

15,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

14

โครงการออมทรัพย์

ตามแนวพระราชด าริ"

เศรษฐกิจพอเพียง"

ส่งเสรมให้เด็กนักเรียนรู้จักการ

ประหยัดและอดออม
10,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

15 ค่าอาหารเสริม (นม)
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้เด็ก

เล็ก-ประถมศึกษาปีท่ี 6
930,400 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา(ค่า

จัดการเรียนการสอน)

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาการเด็กตามวัย
115,600 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

17

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)

67,000 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

18

โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าคล้อ

พัฒนา ศพด.ให้เป็นศูนย์พัมนาเด็ก

เล็กน่าอยู่
50,000 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

19
โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
300,000 โรงเรียนภายในต าบล กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 12

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

20
โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาภายในต าบล

ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญของการออกก าลังกาย
280,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

21

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ส่งเสริมการออกก าลัง

กาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
35,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

5,364,260

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 21 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

หนา้ที่ 13

หนา้ที่ 14

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพและให้ความรู้

การดูแล และป้องกัน

โรคระบาดในพ้ืนท่ี

ต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพและให้ความรู้การดูแล 

และป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี

ต าบลท่าคล้อ

250,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือจ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
120,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

3
โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายตามโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
220,000   อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

590,000

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.3 แผนงำน สำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 14

หนา้ที่ 15

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการกีฬาผู้สูงอายุ

สัมพันธ์ต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาผู้สูงอายุ

สัมพันธ์ต าบลท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการนักสังคม

สงเคราะห์น้อยต าบล

ท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการนักสังคม

สงเคราะห์น้อยต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

3

โครงการเยาวชนไทย

หัวใจใสสะอาดต าบล

ท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนไทย

หัวใจใสสะอาดต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนา้ที่ 16

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่

 รวมใจต้านภัยยาเสพ

ติดต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่น

ใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดต าบล

ท่าคล้อ

50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

5
โครงการสร้างสรรค์

สังคมต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์

สังคมต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

6

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

บริหารจัดเก็บข้อมูล 

จปฐ.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
20,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

7
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ฝึกอบรมอาชีพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ฝึกอบรมอาชีพ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

8

โครงการสร้างสรรค์

สายใยครอบครัวต าบล

ท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์

สายใยครอบครัวต าบลท่าคล้อ
300,000

อบต.ท่าคล้อและ

ท ากิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 16

หนา้ที่ 17

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

9
โครงการพัฒนา-สร้างเสริม

ศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา-สร้างเสริม

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าคล้อ
300,000

อบต.ท่าคล้อและ

ท ากิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

10

โครงการอบรม-พัฒนาสร้าง

เสริมความรู้ในการประกอบ

อาชีพให้แก่เยาวชนต าบลท่า

คล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม-พัฒนาสร้าง

เสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่

เยาวชนต าบลท่าคล้อ

100,000
อบต.ท่าคล้อและ

ท ากิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

11
โครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลท่า

คล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลท่าคล้อ
400,000

อบต.ท่าคล้อและ

ท ากิจกรรมนอกพ้ืนท่ี
กองสวัสดิการฯ

12
โครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพคนพิการต าบลท่า

คล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟู-สร้างเสริม

ศักยภาพคนพิการต าบลท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

13
อุดหนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนต าบลท่า

คล้อ

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ต าบลท่าคล้อ
100,000 อบต.ท่าคล้อ กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

14
อุดหนุนกลุ่มองค์กร

สตรีต าบลท่าคล้อ

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. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 18

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติด

ต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดต าบลท่าคล้อ

200,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2

โครงการฝึกอบรม

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน (D.A.R.E)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

200,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนา้ที่ 19

หนา้ที่ 20

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอแก่งคอย 

 เพ่ือสนับสนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอแก่งคอย ตามโครงปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล อ าเภอแก่ง

คอย จังหวัดสระบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2565

100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

500,000

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 20

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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   

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    

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. 2564 พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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  

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02  หน้าท่ี 

138 ล าดับท่ี 3 

36,000 หมู่ท่ี 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

10,036,000รวม 3 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.6 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 22

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการก่อสร้างระบบ

ประปา หมู่ท่ี 4 (บ้าน

หาดสองแควใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็ก

เก็บน้ ารูปเชมเปญขนาดความจุ  20.00 

ลูกบาศก์เมตร สูง  15.00  เมตร เจาะบ่อ

บาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 

(ท่อ PVC ช้ัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 

80.00 เมตร หรือจนกว่าจะถึงระดับน้ าใต้

ดินท่ีสูบได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์

เมตร/ช่ัวโมง ติดต้ังป๊ัมซัมเมอร์ขนาด 1.5 

แรงม้า เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าประปา(ตาม

แบบ ท5-07 กรมการปกครอง) พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏ

800,000 บ้านหาดสองแควใต้ กองช่าง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการเจาะบ่อบาดาล

 หมู่ท่ี 11(บ้านเขาหิน

ดาด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อ

บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 

น้ิว (ท่อ PVC ช้ัน 13.5) ลึกไม่น้อย

กว่า 80.00 เมตร หรือจนกว่าจะถึง

ระดับน้ าใต้ดินท่ีสามารถสูบได้

ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์

เมตร/ช่ัวโมง ติดต้ังป๊ัมซัมเมอร์ส 

ขนาด 1.5  แรงม้า  ติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าประปา (ตามแบบ ท5-07 

กรมการปกครอง) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

235,000 บ้านเขาหินดาด กองช่าง

3

โครงการติดต้ังโคมไฟ

แสงสว่าง LED  หมู่ท่ี 8 

(บ้านท่าศาลา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังโคมไฟแสง

สว่าง  LED  เดย์ไลท์ ขนาด 120 วัตต์ จ านวน 

10 ชุด พร้อมอุปกรณ์(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 82  ข้อ 188

110,000
 หมูท่ี 8 (บ้านท่า

ศาลา)
กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

หนา้ที่ 24

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการวางท่อประปา หมู่ท่ี

 1 (บ้านหาดสองแควเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อประปา 

PVC ช้ัน 8.5 ความยาวรวม 5,940  เมตร  

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ 

ผ.02 หน้าท่ี 53  ข้อ 22

730,000
หมู่ท่ี 1 (บ้านหาด

สองแควเหนือ)
กองช่าง

5

โครงการปรับปรุงขยาย

ก าลังการผลิตประปาหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี9(บ้านท่าคล้อใต้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถัง

ตกตะกอนชนิดหัวฉีดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  2.70 เมตร สูง 6.70 เมตร 

ก าลังผลิตน้ าใส 10.00ลูกบาศ์เมตร/ช่ัวโมง 

(ตามแบบ อบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ 

ผ.02 หน้าท่ี 107ข้อ 324

800,000
หมู่ท่ี9(บ้านท่าคล้อ

ใต้)
กองช่าง

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

หนา้ที่ 25

หนา้ที่ 26

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงตามสายหมู่ท่ี 8 

(บ้านท่าศาลา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ติดต้ังล าโพง

ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ มีลายน์ 

จ านวน 4 ตัว เดินสายดร็อปวาย 

ขนาด 2  X 1.50 Sqm ความยาว 

1,500 เมตร (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 83 

ข้อ 196

90,000
หมู่ท่ี 8(บ้านท่า

ศาลา)
กองช่าง

7

โครงการปรับปรุงเสียง

ตามสาย หมู่ท่ี 2 (บ้าน

ท่าสบก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังล าโพง

ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ มีลายน์

จ านวน 5 ตัว เดินสายดร็อปวายด์

ขนาด 2 X 1.5 Sqm ความยาว 

1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม

แบบอบต.ท่าคล้อ)ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 109 ข้อ 391 

70,000 หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก) กองช่าง

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

พ.ศ. 2564

หนา้ที่ 26

หนา้ที่ 27

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการปรับปรุงหอถัง

เหล็กเก็บน้ ารูปเชมเปญ

 หมู่ท่ี 8 (บ้านท่าศาลา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง

หอถังเหล็กเก็บน้ ารูปเชมเปญ 

ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร 

เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าประปา(ตาม

แบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้ายแสดง

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.

02 หน้าท่ี 83  ข้อ 198

123,000
หมู่ท่ี 8(บ้านท่า

ศาลา)
กองช่าง

2,958,000

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 8   โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 27

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการก่อสร้างก าแพง

กันดินหมู่ท่ี 3(บ้านท่า

คล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารก่อสร้าง

ก าแพงกันดินเช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 บ้าน

ท่าคล้อกลางถึงหมู่ท่ี 9 บ้านท่าคล้อ

ใต้(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 113 ข้อ 350

370,000
หมู่ท่ี 3(บ้านท่าคล้อ

กลาง)
กองช่าง

2

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 6 (บ้านท่า

เกวียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 95.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

380.00 ตารางเมตร (ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

240,000
 หมู่ท่ี 6 (บ้านท่า

เกวียน)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.7 แผนงำนอุตสำกหรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 28

หนา้ที่ 29

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 11(บ้านเขา

หินดาด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

132 ข้อ 83

260,000
 หมู่ท่ี 11 (บ้านเขา

หินดาด)
กองช่าง

4

โครงการก่อสร้างถนนค

สล.หมู่ท่ี 1(บ้านหาดสอง

แควเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

34.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 103.50 

ตารางเมตร (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 2 ข้อ 

117

70,000
 หมู่ท่ี 1 (บ้านหาด

สองแควเหนือ)
กองช่าง

งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25635

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

หนา้ที่ 29

หนา้ที่ 30

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการก่อสร้างถนนค

สล.หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

252.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 756.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางและแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 119  ข้อ 11

490,000 หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก) กองช่าง

6

โครงการก่อสร้างถนนค

สล.หมู่ท่ี 2(บ้านท่า

สบกทางเข้าประปา

ต าบล)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

125.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

325,000 หมู่ท่ี 2(บ้านท่าสบก) กองช่าง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

หนา้ที่ 30

หนา้ที่ 31

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการก่อสร้างถนนค

สล.หมู่ท่ี 6 (บ้านท่า

เกวียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 

คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

285.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 855.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

124  ข้อ 39

560,000
หมู่ท่ี6(บ้านท่า

เกวียน)
กองช่าง

8

โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังหมู่ท่ี 10(บ้านท่า

คล้อเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน

ลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  

175.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

129 ข้อ 66

162,000
หมู่ท่ี10(บ้านท่าคล้อ

เหนือ)
กองช่าง

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

หนา้ที่ 32

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

9

โครงการก่อสร้างร้ัวค

สล. หมู่ท่ี 3 (บ้านท่า

คล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างร้ัวค

สล. ขนาดสูง 4.00 เมตร ยาว 31.50 

เมตร  (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 30 

ข้อ 1

120,000
หมู่ท่ี3(บ้านท่าคล้อ

กลาง)
กองช่าง

10

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคสล.หมู่ท่ี 

10(บ้านท่าคล้อ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างราง

ระบายน้ าคสล. ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ลึก  0.40 เมตร ความยาว 

30.00 เมตร (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 106 

ข้อ 314

85,000
หมู่ท่ี10(บ้านท่าคล้อ

เหนือ)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 32

หนา้ที่ 33

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าพร้อมวางท่อ

ระบายน้ า หมู่ท่ี 2 

(บ้านท่าสบก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างราง

ระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 

0.40 เมตร ยาว  30.00 เมตร และวาง

ท่อระบายน้ าคสล.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 X 1.00 เมตร จ านวน 

37 ท่อน (ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

190,000 หมู่ท่ี2(บ้านท่าสบก) กองช่าง

12

โครงการก่อสร้างลานค

สล.หมู่ท่ี 3 (บ้านท่า

คล้อกลาง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างราง

ระบายน้ าคสล.  หนา 0.10 คิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  410.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบอบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 60 ข้อ 64

210,000
หมู่ท่ี3(บ้านท่าคล้อ

กลาง)
กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 33

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แบบ ผด.02

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

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

13

โครงการก่อสร้าง

สะพานคสล.หมู่ท่ี 7 

(บ้านถ้ าเต่า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

สะพานคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

310,000 หมู่ท่ี7(บ้านถ้ าเต่า) กองช่าง

14

โครงการก่อสร้าง

อาคารคสล.สองช้ัน 

อบต.ท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

อาคารคสล. 2 ช้ัน ขนาด 8.00 X 

24.00  เมตร (ตามแบบ อบต.ท่า

คล้อ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 

111 ข้อ 342

3,500,000
ท่ีท าการอบต.ท่า

คล้อ
กองช่าง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แบบ ผด.02

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

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.

15

โครงการขยายไหล่ทาง

ลูกรังหมู่ท่ี 11(บ้านเขา

หินดาด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายไหล่ทาง

ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ความยาว 

700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 380.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางและแบบ อบต.ท่าคล้อ)พร้อมป้าย

308,000
หมู่ท่ี11(บ้านเขา

หินดาด)
กองช่าง

16

โครงการปรับปรุง

ถนนคสล. หมู่ท่ี 10(

บ้านท่าคล้อเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปูผิวจราจร

แบบฟัลติกคอนกรีต ความยาว  

189.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.05 เมตร 

คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 609.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบ ผ.02 หน้าท่ี 129 

245,000
หมู่ท่ี10(บ้านท่าคล้อ

เหนือ)
กองช่าง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 36

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แบบ ผด.02

ยุทธศำสตร์ที 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

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.

17

โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล. หมู่ท่ี 8(บ้าน

ท่าศาลา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบาย

น้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.00 x 1.00  เมตร 

จ านวน 60 ท่อน บ่อพักคสล.ขนาด 

1.20 x 1.50  เมตร จ านวน 6 บ่อ ลง

ลูกรังกลบหลังท่อ(ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

480,000 หมู่ท่ี8(บ้านท่าศาลา) กองช่าง

18

โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล.หมู่ท่ี 10(บ้าน

ท่าคล้อเหนือ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบาย

น้ า คสล. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  1.00 X1.00 เมตร  

จ านวน 35 ท่อน บ่อพักคสล.ขนาด  

1.20 X1.50 เมตร จ านวน 3 บ่อ ลง

ลูกรังกลบหลังท่อ (ตามแบบอบต.ท่า

คล้อ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

308,000
หมู่ท่ี10(บ้านท่าคล้อ

เหนือ)
กองช่าง

8,233,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 18 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 37

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการจัดต้ังอาสามสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ต ารวจชุมชน

เพ่ือจ่ายตามโครงการจัดต้ังอาสาม

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ต ารวจชุมชน

200,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลวันส าคัญ

เพ่ือจ่ายตามโครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

วันส าคัญ

100,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้าย

ประชาสัมพันธ์

100,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟ

ป่า/ไฟไหม้ริมทางต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริมทางต าบล

100,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการพัฒนา-เสริมสร้าง

ศักยภาพ อปพร.ต าบลท่า

คล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการพัมนา-

เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.ต าบล

ท่าคล้อ

150,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6
โครงการทบทวนอาสาสมัคร

(อปพร.)ต าบลท่าคล้อ
เพ่ือจ่ายตามโครงการทบทวน อป

พร.ต าบลท่าคล้อ

100,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

7
โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เพ่ือจ่ายตามโครงการพัมนา-

เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.ต าบล

150,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

950,000

หนา้ที ่38

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
แผนงำน  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รวม 7 โครงกำร         เป็นเงิน

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศน์และ

สภาพแวดล้อมในต าบล

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศน์และสภาพแวดล้อมในต าบล

150,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศน์และสภาพแวดล้อม หมู่ท่ี 8

500,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
โครงการตามพระราช

เสาวณีย์

เพ่ือจ่ายตามโครงการตามพระราช

เสาวณีย์
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4
โครงการโรงเรียน

เกษตรกรต าบลท่าคล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการเกษตรกร

ต าบลท่าคล้อ
350,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตรสู่

เพ่ือจ่ายตามโครงการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6

โครงการพัฒนา

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

ยุทธศำสตร์ที 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงำน  กำรเกษตร

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



หนา้ที ่39

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
โครงการเกษตรทฤษฎี

ใหม่

เพ่ือจ่ายตามโครงการเกษตรทฤษฎี

ใหม่

150,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

8
โครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน

100,000
  อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

9

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีฯ

เพ่ือจ่ายตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

1,700,000

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 9  โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

แผนงำน  กำรเกษตร

หนา้ที่

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการชุมชนต้นแบบ

การจัดการขยะ

เพ่ือจ่ายตามโครงการชุมชนต้นแบบ

การจัดการขยะ
150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ

มูลฝอย

เพ่ือจ่ายตามค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ

มูลฝอย
300,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
โครงการรักษาความ

สะอาด

เพ่ือจ่ายตามโครงการชุมชนต้นแบบ

การจัดการขยะ
200,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถการ

จัดการขยะชุมชน

เพ่ือจ่ายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถการ

จัดการขยะชุมชน

100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการขยะ

เพ่ือจ่ายตามโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
350,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

หนา้ที่ 40

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



หนา้ที ่41

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

โครงการผลิตน้ าหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุ

เหลือใช้ในครัวเรือน

เพ่ือจ่ายตามโครงการผลิตน้ าหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ใน

ครัวเรือน

200,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

7

โครงการณรงค์การใช้

ถุงพลาสติก  โฟม และ

คัดแยกขยะ

เพ่ือจ่ายตามโครงการณรงค์การใช้

ถุงพลาสติก  โฟม และคัดแยกขยะ
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

8
โครงการลดคัดแยกการ

รวบรวมของเสียอันตราย

เพ่ือจ่ายตามโครงการลดคัดแยกการ

รวบรวมของเสียอันตราย
100,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

1,500,000

หนา้ที ่42

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

รวม 8 โครงกำร         เป็นเงิน

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ต่างๆท่ีเป็นวันส าคัญ

ของทางราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆท่ีเป็น

วันส าคัญของทางราชการ
50,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2

โครงการจัดงานเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 

สิงหาคม สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง

150,000   อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

200,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



หนา้ที ่43

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

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

(ลอยกระทง)

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(ลอยกระทง)
55,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

2

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

(ล่องแพไฟ)

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(ล่องแพไฟ)
150,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

3

โครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

(วันสงกรานต์)

เพ่ือจ่ายเป็นตามโครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(วัน

สงกรานต์)

110,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



หนา้ที ่44

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

โครงการปฏิบัติธรรม

วันส าคัญทางพุทธ

ศาสนา

เพ่ือจ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรม

วันส าคัญทางพุทธศาสนา
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

5

โครงการตามรอยวิถี

ธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรม

แห่เทียนและถวาย

พรรษา)

เพ่ือจ่ายตามโครงการตามรอยวิถี

ธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรมแห่เทียนและ

ถวายพรรษา)

50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

6

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจา

ริณีภาคฤดู

เพ่ือจ่ายตามโครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู
50,000   อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

465,000

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

รวม 6 โครงกำร         เป็นเงิน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

4.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



หนา้ที ่45

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

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อเช่นค่า

วิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม      

250,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงาน

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวิยากร ค่าวัสดุ ค่ารถ 

ค่าสถานท่ี เป็นต้น

100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
โครงการเย่ียมบ้านยาม

เย็น
เพ่ือจ่ายตามโครงการเย่ียมบ้านยาม

เย็น
75,000 หมู่ท่ี 1-11 กองคลัง

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

หนา้ที่ 46

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง

ความผูกพันในองค์กร และ

สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ

และพนักงานในการ

ปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างความผูกพันใน

องค์กร และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ

และพนักงานในการปฏิบัติงานต าบลท่าคล้อ

250,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
โครงการส่งเสริม-สนับสนุน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการส่งเสริม-สนับสนุน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
50,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6
โครงการปรับปรุงข้อมูล

แผนท่ีและเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

และเบียนทรัพย์สิน
300,000 หมู่ท่ี 1-11 กองคลัง

1,025,000

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 6 โครงกำร         เป็นเงิน

ยุทธศำสตร์ที 5   กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

หนา้ที่ 46

หนา้ที่ 47

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวต าบลท่าคล้อ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวต าบลท่าคล้อ
50,000 อบต.ท่าคล้อ กองการศึกษาฯ

50,000

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 6   ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียว

6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 47

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการเลือกต้ังของ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าคล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

เลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าคล้อ เช่นค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

700,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

700,000รวม 1 โครงกำร         เป็นเงิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 7   กำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำคม

7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
หนา้ที่ 48

หนา้ที่

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

โครงการจัดต้ัง

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและ

ต ารวจชุมชนต าบลท่า

คล้อ

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ัง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และต ารวจชุมชนต าบลท่าคล้อ

200,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟ

ป่าและควบคุมไฟป่า/

ไฟไหม้ริมทางต าบลท่า

คล้อ

เพ่ือจ่ายตามโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริมทางต าบล

ท่าคล้อ

100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

300,000รวม 2 โครงกำร         เป็นเงิน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

7.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

ยุทธศำสตร์ที 7   กำรส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำคม

หนา้ที่

หนา้ที่ 49

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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-ปรับปรุงสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้า
500,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2
โครงการโรงเรียนเกษตร

ต าบลท่าตล้อ
โครงการโรงเรียนเกษตรต าบลท่าตล้อ 350,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3

โครงการโรงเรียนพัฒนา

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรต าบล

โครงการโรงเรียนพัฒนาศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล
100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

4
โครงการพัฒนาคุณภาพ

สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่

มาตรฐาน
100,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 150,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

1,200,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที 8   ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเกษตรย่ังยืน

8.1  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 5 โครงกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 50

หนา้ที่

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ี

น่ังหุ้มเบาะนวม จ านวน 24 

ตัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ีน่ัง

หุ้มเบาะบุนวม  จ านวน 24  ตัว ๆ ละ 

750  บาท  เพ่ือใช้ในการจัดประชุม และ

กิจกรรมของหน่วยงาน  ราคาตาม

ท้องตลาด/ท้องท่ี

18,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

2 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงานบุ

นวม  หมุนได้รอบตัว  แบบมีพนักพิง 

มีล้อเล่ือน  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ  3,500 

บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี

10,500 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

3
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน จ านวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 42,300 บาท มีรายละเอียด

คุณลักษณะ

42,300 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนา้ที่ 51

หนา้ที่ 52

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

4 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 

จ านวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท

มีรายละเอียด ตามเกณฑ์บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผนงานพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03  

หน้าท่ี 195 ล าดับท่ี 3 

11,800 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

5
จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน

กระจกขนาด4ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน

กระจกขนาด 4 ฟุต 

จ านวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เพ่ือใช้เก็บ

เอกสารในการปฏิบัติงานของส านักปลัด 

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี

10,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

6
จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม

กระจกขนาด 42 น้ิว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม

กระจกขนาด 42 น้ิว   

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงาน  ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

15,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
จัดซ้ือโต๊ะพับ

เอนกประสงค์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์  หน้าฟอ

เมก้า  

ขาชุบโครเม่ียม  ขนาดไม่น้อยกว่า  1.80 x 0.75 x 0.75 

เซนติเมตร  

จ านวน  20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  เพ่ือใช้ในการจัด

ประชุม และกิจกรรม

ของหน่วยงาน ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี

50,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

8 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 

ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุดๆ 8,400 บาท 

รายละเอียดตาม

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ส านัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 

2563 แบบ ผ.03 ล าดับท่ี 4 หน้า 35

16,800 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

9
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 

หน้าท่ี 196 ล าดับท่ี 16 

10,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

หนา้ที่ 53

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

10
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนงาน

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   แบบ ผ.03 หน้า 196 ล าดับ

ท่ี 16

         

5,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

11
จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 

บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน  1 ตู้ ๆ ละ 

5,900 บาท

มีรายละเอียด ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03  หน้าท่ี 195 ล าดับท่ี 3 

5,900 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

12
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 หน้าท่ี 196 ล าดับท่ี 16 

10,000 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

หนา้ที่ 54

หนา้ที่ 55

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

13 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงานบุ

นวม  หมุนได้รอบตัว  แบบมีพนักพิง 

มีล้อเล่ือน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500 

บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี

3,500 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

14
จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม

กระจกขนาด 42 น้ิว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม

กระจกขนาด 42 น้ิว   

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงาน  ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

7,500 อบต.ท่าคล้อ ส านักปลัด

216,300    

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จ ำนวน 14  รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์

หนา้ที่ 56

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
ค่าจัดซ้ือโต๊ะ

คอมพิวเตอร์เหล็ก 4 ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก 4 ฟุตจ านวน 1 ตัว 

ๆ ละ  8,000 บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ราคาตาม

ท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1  แบบ ผ.03 หน้าท่ี  28  ล าดับท่ี  

11

8,000 อบต.ท่าคล้อ กองคลัง 

2

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ด า ชนิด Network 

แบบท่ี 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน  1   เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท 

มีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปีปัจจุบัน  

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   แบบ ผ.03  

หน้าท่ี 200  ล าดับท่ี 41

8,900 อบต.ท่าคล้อ กองคลัง 

16,900      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

จ ำนวน 2  รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
ค่าจัดซ้ือรถพยาบาล

ฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ค่าจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ

กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ จ านวน  1 คัน 

รายละเอียดตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 

2561-2565)เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง 

1,070,000 อบต.ท่าคล้อ สาธารณสุข

1,070,000  จ ำนวน 1 รำยกำร         เป็นเงิน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 57

หนา้ที่ 58

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได้รอบตัว  

แบบมีพนักพิงมีล้อเล่ือน  จ านวน 

1 ตัวละ 3,500 บาท  เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ี

3,500 อบต.ท่าคล้อ สวัสดิการสังคม

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



2

ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน  แบบแขวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

แบบแขวน จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

42,300 บาท มีรายละเอียด

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์บัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563  

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.03  หน้าท่ี  

212 ล าดับท่ี   9

42,300 อบต.ท่าคล้อ สวัสดิการสังคม

หนา้ที่ 59

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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
ค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  

พร้อมไมโครโฟนไร้สาย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดล าโพง  

พร้อมไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน 1 

ชุด ๆ ละ 40,000 บาท  เพ่ือใช้ใน

การจัดประชุม และกิจกรรมของ

หน่วยงานเคล่ือนท่ี  ราคาตาม

ท้องตลาด/ท้องท่ีเน่ืองจากไม่มีใน

มาตรฐานครุภัณฑ์    เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.03  หน้าท่ี  

212  ล าดับท่ี  13

40,000 อบต.ท่าคล้อ สวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2565
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



4

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ด า ชนิด Network 

แบบท่ี 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 1 จ านวน  1   

เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท มี

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

8,900 อบต.ท่าคล้อ สวัสดิการสังคม

94,700      จ ำนวน 4 รำยกำร         เป็นเงิน

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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 จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี

ปฏิบัติงานบุนวม  หมุนได้รอบตัว  

แบบมีพนักพิงมีล้อเล่ือน  จ านวน 

1 ตัวละ 3,500 บาท  เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ราคาตามท้องตลาด/

ท้องท่ี

3,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

2
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก ชนิด 

2 บาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จ านวน 3 หลังๆ 

5,500 บาท  มีรายละเอียดดังน้ี

  1) มีมือจับชนิดบิด

  2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน

  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณปี

ปัจจุบัน  ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.03 หน้าท่ี 207 ล าดับท่ี 31

16,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

หนา้ที่ 60

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน

พร้อมกระจกขนาด 

42 น้ิว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจกขนาด 42 น้ิว 

จ านวน 1 ชุดๆละ 7,500 บาท  ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  

เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปรากฎใน

แผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 208 

ล าดับท่ี 37

7,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

4
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

แบบหอยโข่ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 

ราคาเคร่ืองๆละ 8,600 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 

หน้าท่ี 205 ล าดับท่ี 15

17,200 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

5
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

แบบหอยโข่ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 

21,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎในแผนงาน

พัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 204 ล าดับท่ี 

13 

21,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนา้ที่ 61

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

6

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 

ขนาด 5 กิโลวัตต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 

5 กิโลวัตต์  จ านวน 1 เคร่ือง  คุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ผ.03 หน้า 204 ล าดับท่ี 9

55,500 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

7

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 

ขนาด 5 กิโลวัตต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมสนาม ขนาด 6 คิว

(LPG)จ านวน 1 ชุดๆละ 18,900 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.ท่อลมขนาด 6 คิว

2.ถังบรรจุ LPG ขนาด 15 กิโลกรัม

3.เกจ์วัดความดัน ออกซิเจน

4.เกจ์วัดความดัน LPG

5.ด้ามเช่ือม พร้อมหัวเช่ือม หัวตัด หัวเผา

6.สายยางคู่ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อครบชุด

7.ไฟขีดส าหรับจุดไฟพร้อมถ่าน 1 ชุด

8.อุปกรณ์ยึดท่อแก๊สและออกซิเจนพร้อมล้อเล่ือน 25 ซม.พร้อมโซ่

9.มีหัวทิพท้ัง 3 ระบบ 

10.มีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนใช้กับเกจ์ ด้านลม-แก๊ส

11.มีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนใช้กับชุดตัด ด้านลม-แก๊ส

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 204 ล าดับท่ี 10 

18,900 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 62

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

8
ค่าจัดซ้ือขาต้ังกล้องวัด

มุม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือขาต้ังกล้องวัดมุม จ านวน 1 ตัวๆละ  

2,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.ขาต้ังท าจากวัสดุอลูมิเนียม คุณภาพสูง แข็งแรง

2.แป้นรองฐานท าจากอลูมิเนียมขนาดกว้าง 130 มิิลลิเมตร

3.ความยาวของขาต้ังขณะพับเก็บมีความยาว 1 เมตร

4.ปลายขาเยียบท้ัง 3 ขา ท าจากอลูมิเนียม

5.ขาต้ังท้ัง 3ขา สามารถเล่ือนข้ึนและเล่ือนลงได้ พร้อมท้ัง

สามารถล็อคขาต้ังได้ตามความสูงท่ีต้องการ

6.มีสายสะพายสะดวกในการห้ิวไปใช้งาน

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 204 ล าดับท่ี 11 

2,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 63

หนา้ที่ 62

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



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.

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 64

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



9
ค่าจัดซ้ือเทปวัด

ระยะทางสายใยแก้ว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะทางสายใยแก้ว ยาว 50 เมตร

จ านวน 1 ตัวๆละ  1,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.สายเทปประกอบด้วยใยแก้วถึง 24 เส้น

2.เทปมีความยาว 50 เมตร/165 ฟุต

3.มีหน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร

4.มีด้ามจับและท่ีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปท าด้วย

พลาสติก

5.ใช้มาตรเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ท้ัง 2 ด้านของสาย

เทป ด้านหน้า หน่วยเป็น: มิลลิเมตร,เซนติเมตร,เมตร

-มีช่องขีดแบ่งช่องละ 2 มิลลิเมตร  และมีตัวเลขก ากับทุก 1 

เซนติเมตร

-มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่ก ากับทุก 10 เซนติเมตรและมีตัวเลข

ก ากับทุก 1 เมตร ด้านหลัง หน่วยวัดเป็น : หุน,น้ิว,ฟุต

-มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 หุน และมีตัวเลขก ากับทุก 1 น้ิว

-มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่ก ากับทุก 1 ฟุต

6.มีหนังสือส าคัญแสดงการใช้ค ารับรองจากส านักงานกลางช่ัง

ตวงวัด      ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 206 ล าดับท่ี 19 

1,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

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.

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

หนา้ที่ 65

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



10
ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ แบบ

ชัก 7 เมตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร จ านวน 1 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

2.มีความยาว 7 เมตร สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได้

3.มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดย แบ่งช่องๆละ 1 

เซนติเมตร มีเลขก ากับทุก 10 เซนติเมตร 

4.มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ 

5.มีปุ่มล็อคยึดขณะใช้งาน

6.สีท่ีขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดงทุก 1 เมตร บนพ้ืนท่ีสีขาว

7.มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 39 

3,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

11
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปี

ปัจจุบัน  ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565)   แบบ ผ.03 หน้า 196 ล าดับท่ี 16 

5,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

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.

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคล้อ

บัญชีครุภัณฑ์ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หนา้ที่ 66

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



12
ค่าจัดซ้ือล้อวัด

ระยะทาง จ านวน 1 ตัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000 

บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน

1.โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง

2.ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร

3.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ 32 เซนติเมตร

4.โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรคควบคุมท่ีมือ

จับพร้อมหูห้ิว

5.โครงสร้างสามารถพับคร่ึงเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ

6.มีขาต้ังพักเพ่ือความสะดวกในการท างาน

7.มีเข็มช้ีจุดเร่ิมต้นการวัดระยะ

8.มีถุงบรรจุล้อ

9.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร

10.มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียด

ถึงหน่วย เดซิเมตร

11.มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ท่ีมือจับและท่ีมาตรวัด

12.สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้าและถอยหลัง

ราคาตามท้องตลาด/ท้องท่ี  เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์   ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.

2561-2565)แบบผ.03 หน้าท่ี 206 ล าดับท่ี 20 

7,000 อบต.ท่าคล้อ กองช่าง

158,100    จ ำนวน 12 รำยกำร         เป็นเงิน

หนา้ที่ 67

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



 

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



 

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



 

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



 

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565



 

แผนด าเนนิงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คลอ้ประจ าปีงบประมาณ 2565
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เร่ือง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
******************************************* 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 27  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

เพื่ อ ให้ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงขอประกาศ              
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  
 
 
 
 

 (นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย์)    
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี                                            
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 


