
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ ภายในปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ
สังคม การเมืองการบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอำเภอแก่งคอย และของจังหวัดสระบุรี รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อต่อไป 
 

                                                                                    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ้ 

     ๒๙  ตุลาคม  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 

 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ในปีงบประมาณ 
256๕ เพื่อให้การจัดการ และการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่
ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ  และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่
สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2566
โดยนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

           หน้า 
คำนำ 
หลักการและเหตุผล 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ         1 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนนิงาน     2 
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนนิงาน   2 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน    3 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม             
- บัญชีสรุปโครงการ/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  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

 โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ 

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

 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการทำงานถึงหน่วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

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

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

3.4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

3.5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้เป็นแผนการดำเนินงาน  
โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ  ได้ดงันี้ 

 
 
 
คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกาศใช ้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการ
จริงในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

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

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
 
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากข้ึน 
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แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1
คาใชจายเกี่ยวกับการ

ฝกอบรมอาชีพ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ

ฝกอบรมอาชีพ
100,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการอบรม-พัฒนา

สรางเสริมความรูในการ

ประกอบอาชีพใหแก

เยาวชนตําบลทาคลอ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการอบรม-พัฒนาสรางเสริมความรู

ในการประกอบอาชีพใหแกเยาวชน

ตําบลทาคลอ

100,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

200,000รวม 2 โครงการ         เปนเงิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 1  การแกไขปญหาความยากจน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 7 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1
อุดหนุนองคการบริหาร

สวนตําบลชะอม

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล

ชะอมตามโครงการบูรณาบริหาร

จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

20,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

20,000รวม 1 โครงการ         เปนเงิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 8 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1 โครงการปรับปรุงศพด. จํานวน 3ศูนย 300,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

2

เงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันโรงเรียนภายใน

ตําบลทาคลอ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตําบล

ทาคลอ

1,751,400
    โรงเรียนภายใน

ตําบลทาคลอ
กองการศึกษาฯ

3

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนการแขงขันกีฬา

เยาวชนตําบลทาคลอ

เพื่อใชจายโครงการสงเสริม-สนับสนุน

การแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลทาคลอ
100,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนา้ที ่ 9 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

4

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนการแขงขันกีฬา

ครอบครัวสัมพันธศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวน

ตําบลทาคลอ

เพื่อใชจายโครงการสงเสริม-สนับสนุน

การแขงขันกีฬาครอบครัวสัมพันธศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลทาคลอ

70,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานวันเด็ก กิจกรรมใหแกนักเรียน 130,000 อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

6

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจา

ริณีภาคฤดูรอน

เพื่อใชจายโครงการบรรพชาสามเณร

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน
50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

7
โครงการจัดซื้อวัสดุ-

อุปกรณการศึกษา

เพื่อใชจายโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ

การศึกษา
350,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนา้ที ่ 10 

   



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

8

โครงการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษและวิชา

อื่นๆตามความเหมาะสม

แกเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนตําบลทาคลอ

อบรมนักเรียนใหมีพัฒนาการดาน

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ
200,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

9

โครงการปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 2563

ผูปกครองมีความรูความเขาใจ 10,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

10
คาใชจายตามโครงการจัด

การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัด

การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
200,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนา้ที ่ 11 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

11

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน)

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

(อาหารกลางวัน)

349,860   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

12
โครงการเสริมปญญา

พัฒนาไอคิว -อีคิว

สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาไอ

คิว -อีคิว
50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

13

โครงการณรงคปองกันยา

เสพติดในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

เพื่อเปนคาใชจายโครงการณรงค

ปองกันยาเสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

14

โครงการออมทรัพยตาม

แนวพระราชดําริ"

เศรษฐกิจพอเพียง"

สงเสรมใหเด็กนักเรียนรูจักการ

ประหยัดและอดออม
10,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

15 คาอาหารเสริม (นม)
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ใหเด็กเล็ก-

ประถมศึกษาปที่ 6
930,400 โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

2.2 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 25645 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 12 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

16

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาจัดการ

เรียนการสอน)

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาการเด็กตามวัย
115,600 โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

17

โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

67,000 โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

18

โครงการสงเสริมภูมิทัศน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล

ทาคลอ

พัฒนา ศพด.ใหเปนศูนยพัมนาเด็กเล็ก

นาอยู
50,000 โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

19
โครงการปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
300,000 โรงเรียนภายในตําบล กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 13 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

20
โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาภายในตําบล

สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ

ของการออกกําลังกาย
280,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

21
คาใชจายเกี่ยวกับการ

สงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ

สงเสริมการออกกําลังกาย
35,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

5,364,260รวม 21 โครงการ         เปนเงิน

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2566
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ. 2565

หนา้ที ่ 14 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการเสริมสราง

ศักยภาพและใหความรู

การดูแล และปองกันโรค

ระบาดในพื้นที่ตําบลทา

คลอ

เพื่อจายตามโครงการเสริมสราง

ศักยภาพและใหความรูการดูแล และ

ปองกันโรคระบาดในพื้นที่ตําบลทาคลอ

250,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาฯ

เพื่อจายตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
120,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

3
โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เพื่อจายตามโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข
220,000   อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

590,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม 3 โครงการ         เปนเงิน หนา้ที ่ 15 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1
โครงการกีฬาผูสูงอายุ

สัมพันธตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการกีฬาผูสูงอายุ

สัมพันธตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

2

โครงการนักสังคม

สงเคราะหนอยตําบลทา

คลอ

คาใชจายตามโครงการนักสังคม

สงเคราะหนอยตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

3
โครงการเยาวชนไทยหัวใจ

ใสสะอาดตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการเยาวชนไทย

หัวใจใสสะอาดตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 16 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

4

โครงการเยาวชนรุนใหม 

รวมใจตานภัยยาเสพติด

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการเยาวชนรุนใหม 

รวมใจตานภัยยาเสพติดตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

5
โครงการสรางสรรคสังคม

ตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการสรางสรรคสังคม

ตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

6
คาใชจายเกี่ยวกับการ

บริหารจัดเก็บขอมูล จปฐ.

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ

บริหารจัดเก็บขอมูล จปฐ.
20,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

7
คาใชจายเกี่ยวกับการ

ฝกอบรมอาชีพ

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ

ฝกอบรมอาชีพ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

8

โครงการสรางสรรค

สายใยครอบครัวตําบลทา

คลอ

คาใชจายตามโครงการสรางสรรค

สายใยครอบครัวตําบลทาคลอ
300,000

อบต.ทาคลอและทํา

กิจกรรมนอกพื้นที่
กองสวัสดิการฯ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม

หนา้ที ่ 17 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

9

โครงการพัฒนา-สราง

เสริมศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการพัฒนา-สราง

เสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลทาคลอ

300,000
อบต.ทาคลอและทํา

กิจกรรมนอกพื้นที่
กองสวัสดิการฯ

10

โครงการอบรม-พัฒนา

สรางเสริมความรูในการ

ประกอบอาชีพใหแก

เยาวชนตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการอบรม-พัฒนา

สรางเสริมความรูในการประกอบอาชีพ

ใหแกเยาวชนตําบลทาคลอ

100,000
อบต.ทาคลอและทํา

กิจกรรมนอกพื้นที่
กองสวัสดิการฯ

11

โครงการฟนฟ-ูสรางเสริม

ศักยภาพผูสูงอายุตําบล

ทาคลอ

คาใชจายตามโครงการฟนฟ-ูสรางเสริม

ศักยภาพผูสูงอายุตําบลทาคลอ
400,000

อบต.ทาคลอและทํา

กิจกรรมนอกพื้นที่
กองสวัสดิการฯ

12

โครงการฟนฟ-ูสรางเสริม

ศักยภาพคนพิการตําบล

ทาคลอ

คาใชจายตามโครงการฟนฟ-ูสรางเสริม

ศักยภาพคนพิการตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

13

อุดหนุนศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนตําบล

ทาคลอ

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลทาคลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนา้ที ่ 18 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

14
อุดหนุนกลุมองคกรสตรี

ตําบลทาคลอ

เพื่ออุดหนุนกลุมองคกรสตรีตําบลทา

คลอ
100,000 อบต.ทาคลอ กองสวัสดิการฯ

1,820,000รวม 14 โครงการ         เปนเงิน

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที ่ 19 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ

ติดตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลทาคลอ
200,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2

โครงการฝกอบรม

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน (D.A.R.E)

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน (D.A.R.E)

200,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 20 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

3
อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอแกงคอย 

 เพื่อสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แกงคอย ตามโครงปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อ

สรางความเขมแข็งในระดับหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี ประจําปงบประมาณ 2565

100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

500,000

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม 3 โครงการ         เปนเงิน

หนา้ที ่ 21 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการยังชีพ

ผูสูงอายุ  ตามจํานวน-อัตรา

แนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด   

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2566-2570)  แบบ ผ.02  หนาที ่ 

138 ลําดับที่ 1 

7,000,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการยังชีพ

คนพิการ  ตามจํานวน-อัตราแนว

ปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด    ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)  แบบ ผ.02  

หนาที ่ 138 ลําดับที่ 2 

3,000,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 22 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการยังชีพ

ผูปวยเอดส  ตามจํานวน-อัตรา

แนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2566-2570)  แบบ ผ.02  หนาที ่138 

ลําดับที่ 3 

36,000 หมูที่ 1-11
กองสวัสดิการ

และสังคม

10,036,000

พ.ศ. 2566
หนวยดําเนินการ

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

รวม 3 โครงการ         เปนเงิน

หนา้ที ่ 23 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการกอสรางกําแพง

และรางระบายน้ํา อบต.

ทาคลอ

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางกําแพง สูง 

1.80 เมตร ความยาว 196.00 เมตรและ

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.50 

เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 196 เมตร   

(ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 

161  ขอ 505

2,000,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2.7 แผนงานอุตสาหกรรม

หนา้ที ่ 24 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

2

โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 10 (บานทา

คลอเหนือ)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน 

คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ความยาว 24.00 เมตร 

หรือคิดปนพื้นที่ไมนอยกวา 72.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางและแบบอบต.ทาคลอ) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่145 ขอ 401

50,000 บานทาคลอเหนือ กองชาง

3

โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 11 (บานเขา

หินดาด)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 

104.00 เมตร หรือคิดปนพื้นที่ไมนอยกวา 

312.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง

และแบบอบต.ทาคลอ)พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 156 ขอ 468

225,000  (บานเขาหินดาด) กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานอุตสาหกรรม

หนา้ที ่ 25 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

4

โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 4 (บานหาด

สองแควใต)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน 

คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ความยาว 90 เมตร หรือ

คิดปนพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางและ

แบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่160 ขอ 490

231,000 บานหาดสองแควใต กองชาง

5

โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมูที่ 6 (บานทา

เกวียน)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน 

คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร 

หรือคิดปนพื้นที่ไมนอยกวา 480.00 

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางและแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่117 ขอ 217

315,000 บานทาเกวียน กองชาง

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนา้ที ่ 26 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

6

โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หมูที่  2 (บานทา

สบก)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน

ลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ความ

ยาว 700 เมตร  (ตามแบบอบต.ทา

คลอ) พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 96 

ขอ 64

350,000 บานทาสบก กองชาง

7

โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หมูที่  5 (บานคํา

ใหญ ซอย 3 ซาย แยก

บานนางเจือ นอยสกุล)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน

ลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ความ

ยาว 250 เมตร  (ตามแบบอบต.ทา

คลอ) พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 

111 ขอ 171

110,000

หมูที่  5 (บานคําใหญ

 ซอย 3 ซาย แยก

บานนางเจือ นอยสกุล)

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2.7 แผนงานอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนา้ที ่ 27 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

8

โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หมูที่ 5 (บานคํา

ใหญ ซอย 3 ซายแยก

บานนางทองคูณ บุตร

สะสม)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน

ลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ความ

ยาว 500 เมตร  (ตามแบบอบต.ทา

คลอ) พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที ่

111 ขอ 171

115,000

หมูที่ 5 (บานคําใหญ 

ซอย 3 ซายแยกบาน

นางทองคูณ บุตร

สะสม)

กองชาง

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 28 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

9

โครงการกอสรางถนนลูกรัง

 หมูที่ 5 (บานคําใหญ ซอย

 3 ซายแยกบานนางสม

จิตร ปนแกว)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน

ลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ความ

ยาว 425 เมตร  (ตามแบบอบต.ทา

คลอ) พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 

111 ขอ 171

105,000

หมูที่ 5 (บานคําใหญ 

ซอย 3 ซายแยกบาน

นางสมจิตร ปนแกว)

กองชาง

10

โครงการกอสรางถนนลูกรัง

 หมูที่ 5 (บานคําใหญ ซอย

 4แยกบานนางสําลี จันทร

โอ)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน

ลูกรัง ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ความ

ยาว 260 เมตร  (ตามแบบอบต.ทา

คลอ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที่ 111 ขอ 

171

75,000

หมูที่ 5 (บานคําใหญ 

ซอย 4แยกบานนาง

สําลี จันทรโอ)

กองชาง

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานอุตสากหรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566

หนา้ที ่ 29 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

11

โครงการกอสรางประตูะ

ระบายน้ํา หมูที่ 8 (บาน

ทาศาลาคลองชาง)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูะ

ระบายน้ํา  (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอม

ปายประชาสัมพันธโครงการปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่131  ขอ 307

150,000
หมูที่ 8 (บานทาศาลา

คลองชาง)
กองชาง

12

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 

(บานทาเกวียน)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 0.50 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร ความยาว 50 เมตร  (ตาม

แบบอบต.ทาคลอ) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 

หนาที ่114  ขอ 191

150,000
 หมูที่ 6 (บานทา

เกวียน)
กองชาง

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนา้ที ่30 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

13

โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค หมูที่ 9 

(บานทาคลอใต)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคาร

เอนกประสงค ขนาด 16.00 x 18.00 

เมตร (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่135  ขอ 334

1,200,000
หมูที่ 9 (บานทาคลอ

ใต)
กองชาง

14

โครงการติดตั้งโคมไฟสอง

สวางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 10 (บานทาคลอ

เหนือ)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแบบ LED เดย

ไลท 120 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 30 

ชุด (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่145  ขอ 395

326,000
 หมูที่ 10 (บานทา

คลอเหนือ)
กองชาง

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่31 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

15

โครงการติดตั้งโคมไฟสอง

สวางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 2 (บานทาสบก)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแบบ LED เดย

ไลท 120 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 40 

ชุด (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่95  ขอ 57

490,000 หมูที่ 2 (บานทาสบก) กองชาง

16

โครงการติดตั้งโคมไฟสอง

สวางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 3 (บานทาคลอกลาง)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแบบ LED เดย

ไลท 120 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 17 

ชุด (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่100  ขอ 94

200,000
หมูที่ 3 (บานทาคลอ

กลาง)
กองชาง

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 25656

หนา้ที ่32 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

17

โครงการติดตั้งโคมไฟสอง

สวางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 4 (บานหาดสองแคว

ใต)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแบบ LED เดย

ไลท 120 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 10 

ชุด (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่105  ขอ 128

122,000
หมูที่ 4 (บานหาด

สองแควใต)
กองชาง

18

โครงการติดตั้งโคมไฟสอง

สวางถนนภายในหมูบาน 

หมูที่ 8 (บานทาศาลา)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแบบ LED เดย

ไลท 120 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 10 

ชุด (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่130  ขอ 303

122,000 หมูที่ 8 (บานทาศาลา) กองชาง

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนา้ที ่33 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

19

โครงการติดตั้งระบบเสียง

ตามสาย หมูที่ 1 (บาน

หาดสองแควเหนือ)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งเครื่องขยาย

เสียงไมนอยกวา 2,000 วัตต เดิน

สายดร็อปวาย ขนาด 2x1.50 sqm ความ

ยาว 2,800 เมตร ลําโพงไมนอยกวา 150 

วัตต มีลายนในตัว จํานวน 16 ตัว พรอม

อุปกรณ (ตามแบบ อบต.ทาคลอ)พรอม

ปายประชาสัมพันธโครงการ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แบบ 

ผ.02 หนาที ่90 ขอ 24

240,000
หมูที่ 1 (บานหาด

สองแควเหนือ)
กองชาง

20

โครงการปรับปรุงทอ

ระบายน้ํา หมูที่ 1(บาน

หาดสองแควเหนือ ขางที่

สาธารณะปาชาเดิม)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 68 ทอน 

บอพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร 

จํานวน 7 บอ พรอมลงลูกรังปดทับทอ

ระบายน้ํา (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอม

ปายประชาสัมพันธโครงการปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่160  ขอ 498

600,000

หมูที่ 1(บานหาดสอง

แควเหนือ ขางที่

สาธารณะปาชาเดิม)

กองชาง

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

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

21

โครงการปรับปรุงทางเขา

ที่สาธารณะประโยชนปา

ชาหมูที่ 1 (บานหาดสอง

แควเหนือ)

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงกาอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 

0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 

950 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.

ทาคลอ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที ่160  

ขอ 495

1,000,000
หมูที่ 1 (บานหาด

สองแควเหนือ)
กองชาง

22
โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟา อบต.ทาคลอ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงระบบ

ไฟฟา บริเวณพื้นที่อบต.ทาคลอ (ตามแบบ

อบต.ทาคลอ) พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 หนาที ่165 

ขอ 527

100,000 ที่ทําการอบต.ทาคลอ กองชาง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

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

23
โครงการปรับปรุงโรงจอด

รถ อบต.ทาคลอ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงโรงจอด

รถ อบต.ทาคลอ (ตามแบบอบต.ทาคลอ) 

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่165  ขอ 527

300,000
โรงจอดรถ อบต.ทา

คลอ
กองชาง

24
โครงการปรับปรุงหองน้ํา 

อบต.ทาคลอ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงหองน้ํา 

(ตามแบบอบต.ทาคลอ) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่165  ขอ 527

50,000 หองน้ํา อบต.ทาคลอ กองชาง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่36 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

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

25

โครงการวางทอระบายน้ํา

 คสล.ชั้น 3 หมูที่ 10 

(บานทาคลอเหนือ)

เพือจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายนํา 

คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 

x 1.00 เมตร จํานวน 28 ทอน บอพัก 

คสล. ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จํานวน 2 

บอ (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการปรากฏใน

แผนพัฒนา

240,000
หมูที่ 10 (บานทาคลอ

เหนือ)
กองชาง

26

โครงการวางทอระบายน้ํา

 คสล.ชั้น 3 หมูที่ 5 (บาน

คําใหญ ซอย 3 ซายแยก

บานนายวิชัย กองสาล)ี

เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา 

คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 

x 1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน (ตามแบบ

อบต.ทาคลอ) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 

หนาที ่111  ขอ 173

75,000

หมูที่ 5 (บานคําใหญ 

ซอย 3 ซายแยกบาน

นายวิชัย กองสาล)ี

กองชาง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่36 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

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

27

โครงการวางทอระบายน้ํา

 คสล.ชั้น 3 หมูที่ 5 (บาน

คําใหญ ซอย 3 ซายแยก

บานนายสนับ ดวงสุวรรณ)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา 

คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 

x 1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน (ตามแบบ

อบต.ทาคลอ) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)แบบ ผ.02 

หนาที ่111  ขอ 173

42,000

หมูที่ 5 (บานคําใหญ 

ซอย 3 ซายแยกบาน

นายสนับ ดวงสุวรรณ)

กองชาง

28

โครงการวางทอระบายน้ํา

 คสล.ชั้น 3 หมูที่ 8 (บาน

ทาศาลา)

เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา 

คสล.ชั้น 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 

x 1.00 เมตร จํานวน 30 ทอน บอพัก 

คสล. ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จํานวน 3 

บอ (ตามแบบอบต.ทาคลอ) พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02 หนาที ่133  ขอ 138

278,000 หมูที่ 8 (บานทาศาลา) กองชาง

9,260,000รวม 28 โครงการ         เปนเงิน

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

หนา้ที ่37 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

1
โครงการจัดตั้งอาสามสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ตํารวจชุมชน

เพื่อจายตามโครงการจัดตั้งอาสาม

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ตํารวจชมชน

200,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ
เพื่อจายตามโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน

สําคัญ

100,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3
โครงการปายประชาสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปาย

ประชาสัมพันธ

100,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

4
โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาและควบคุมไฟปา/

ไฟไหมริมทางตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปาและควบคุม

ไฟปา/ไฟไหมริมทางตําบลทาคลอ

100,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5
โครงการพัฒนา-เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.ตําบลทาคลอ
เพื่อจายตามโครงการพัมนา-เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.ตําบลทาคลอ

150,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

6
โครงการทบทวนอาสาสมัคร

(อปพร.)ตําบลทาคลอ
เพื่อจายตามโครงการทบทวน อปพร.

ตําบลทาคลอ

100,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

7
โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เพื่อจายตามโครงการพัมนา-เสริมสราง

ศักยภาพ อปพร.ตําบลทาคลอ

150,000
  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

950,000

หน้าที่ 38

แบบ ผด.02

รวม 7 โครงการ         เปนเงิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

1

โครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศนและสภาพแวดลอม

ในตําบล

เพื่อจายตามโครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศนและสภาพแวดลอมในตําบล

150,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2

โครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศนและสภาพแวดลอม 

หมูที่ 8

เพื่อจายตามโครงการปรับสภาพภูมิ

ทัศนและสภาพแวดลอม หมูที่ 8

500,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3
โครงการตามพระราช

เสาวณีย

เพื่อจายตามโครงการตามพระราช

เสาวณีย
100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

4
โครงการโรงเรียน

เกษตรกรตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการเกษตรกรตําบล

ทาคลอ
350,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5
โครงการพัฒนาคุณภาพ

สินคาเกษตรสูมาตรฐาน

เพื่อจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

สินคาเกษตรสูมาตรฐาน
100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

6

โครงการพัฒนา

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล

โครงการพัฒนาศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล

150,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

หน้าที่ 39

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงาน  การเกษตร



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

7

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อจายตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 150,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

8

โครงการรักน้ํา รักปา 

รักษาแผนดิน

เพื่อจายตามโครงการรักน้ํา รักปา 

รักษาแผนดิน

100,000

  อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

9

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีฯ

เพื่อจายตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ

100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

1,700,000

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน  การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม 9  โครงการ         เปนเงิน

หนา้ที ่40 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

1
โครงการชุมชนตนแบบ

การจัดการขยะ

เพื่อจายตามโครงการชุมชนตนแบบ

การจัดการขยะ
150,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2
คาจางเหมากําจัดขยะมูล

ฝอย

เพื่อจายตามคาจางเหมากําจัดขยะมูล

ฝอย
300,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3
โครงการรักษาความ

สะอาด

เพื่อจายตามโครงการชุมชนตนแบบ

การจัดการขยะ
200,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

4

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง

สมรรถการจัดการขยะ

ชุมชน

เพื่อจายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถการ

จัดการขยะชุมชน

100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5
โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานการบริหารจัดการ

ขยะ

เพื่อจายตามโครงการอบรมและศึกษาดู

งานการบริหารจัดการขยะ
350,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

หน้าที่ 41

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

ลําดับ

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

6

โครงการผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือ

ใชในครัวเรือน

เพื่อจายตามโครงการผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือน
200,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

7

โครงการณรงคการใช

ถุงพลาสติก  โฟม และ

คัดแยกขยะ

เพื่อจายตามโครงการณรงคการใช

ถุงพลาสติก  โฟม และคัดแยกขยะ
100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

8
โครงการลดคัดแยกการ

รวบรวมของเสียอันตราย

เพื่อจายตามโครงการลดคัดแยกการ

รวบรวมของเสียอันตราย
100,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

1,500,000

หน้าที่ 42

รวม 8 โครงการ         เปนเงิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

คาใชจายในการจัดงาน

ตางๆที่เปนวันสําคัญของ

ทางราชการ

คาใชจายในการจัดงานตางๆที่เปนวัน

สําคัญของทางราชการ
50,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2

โครงการจัดงานเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง

คาใชจายตามโครงการจัดงานเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง

150,000   อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

200,000

หน้าที่ 43

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 4 สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม 2 โครงการ         เปนเงิน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

(ลอยกระทง)

เพื่อจายเปนโครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(ลอยกระทง)
55,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

2

โครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม

(ลองแพไฟ)

เพื่อจายเปนโครงการจัดงานสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(ลองแพไฟ)
150,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

3

โครงการสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม(วัน

สงกรานต)

เพื่อจายเปนตามโครงการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม(วันสงกรานต)
110,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

หน้าที่ 44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 4 สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

4
โครงการปฏิบัติธรรมวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา

เพื่อจายตามโครงการปฏิบัติธรรมวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา
50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

5

โครงการตามรอยวิถีธรรม

วิถีพุทธ(กิจกรรมแหเทียน

และถวายพรรษา)

เพื่อจายตามโครงการตามรอยวิถีธรรม

วิถีพุทธ(กิจกรรมแหเทียนและถวาย

พรรษา)

50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

6

โครงการบรรพชา

สามเณรและบวชศีลจา

ริณีภาคฤดู

เพื่อจายตามโครงการบรรพชาสามเณร

และบวชศีลจาริณีภาคฤดู
50,000   อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

465,000

หน้าที่ 45

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที 4 สงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

รวม 6 โครงการ         เปนเงิน



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตําบลทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตําบล

ทาคลอเชนคาวิทยากร คาอาหาร

เครื่องดื่ม      เปนตน

250,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดโครงการ

ศึกษาดูงาน เชน คาอาหารเครื่องดื่ม คา

วิยากร คาวัสดุ คารถ คาสถานที่ เปนตน

100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3 โครงการเยี่ยมบานยามเย็น เพื่อจายตามโครงการเยี่ยมบานยามเย็น 75,000 หมูที่ 1-11 กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 5   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

หนา้ที ่46 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

4

โครงการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูที่

สรางความผูกพันใน

องคกร และสรางแรงจูงใจ

ใหขาราชการและ

พนักงานในการ

ปฏิบัติงานตําบลทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพัน

ในองคกร และสรางแรงจูงใจให

ขาราชการและพนักงานในการ

ปฏิบัติงานตําบลทาคลอ

250,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5

โครงการสงเสริม-

สนับสนุนจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อจายตามโครงการสงเสริม-

สนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
50,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

6
โครงการปรับปรุงขอมูล

แผนที่และเบียนทรัพยสิน

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงขอมูล

แผนที่และเบียนทรัพยสิน
300,000 หมูที่ 1-11 กองคลัง

1,025,000

ยุทธศาสตรที 5   การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม 6 โครงการ         เปนเงิน

หนา้ที ่47 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1
โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลทาคลอ

คาใชจายตามโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลทาคลอ
50,000 อบต.ทาคลอ กองการศึกษาฯ

50,000รวม 1 โครงการ         เปนเงิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 6   สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 48 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการเลือกตั้งของ

องคการบริหารสวน

ตําบลทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายในโครงการ

เลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล

ทาคลอ เชนคาตอบแทนกรรมการ คา

วัสดุ อุปกรณ เปนตน

700,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

700,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 7   การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม 1 โครงการ         เปนเงิน

หนา้ที ่49 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการจัดตั้ง

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนและตํารวจ

ชุมชนตําบลทาคลอ

เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการจัดตั้ง

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ตํารวจชุมชนตําบลทาคลอ

200,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปา

และควบคุมไฟปา/ไฟไหม

ริมทางตําบลทาคลอ

เพื่อจายตามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟปาและควบคุม

ไฟปา/ไฟไหมริมทางตําบลทาคลอ

100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

300,000

7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ยุทธศาสตรที 7   การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

รวม 2 โครงการ         เปนเงิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนา้ที ่50 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02

ลําดับ

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

1

โครงการซอมแซม-

ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟา

โครงการซอมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟา
500,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2
โครงการโรงเรียนเกษตร

ตําบลทาตลอ
โครงการโรงเรียนเกษตรตําบลทาตลอ 350,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3

โครงการโรงเรียนพัฒนา

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตําบล

โครงการโรงเรียนพัฒนาศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

4
โครงการพัฒนาคุณภาพ

สินคาเกษตรสูมาตรฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู

มาตรฐาน
100,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 150,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

1,200,000รวม 5 โครงการ         เปนเงิน

หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที 8   สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน

8.1  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หนา้ที ่ 51 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

1

คาจัดซื้อเกาอี้โครงเหล็ก

ที่นั่งหุมเบาะนวม จํานวน

 24 ตัว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้โครงเหล็กที่

นั่งหุมเบาะบุนวม  จํานวน 24  ตัว ๆ 

ละ 750  บาท  เพื่อใชในการจัด

ประชุม และกิจกรรมของหนวยงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

18,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

2 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุ

นวม  หมุนไดรอบตัว  แบบมีพนักพิง 

มีลอเลื่อน  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ  

3,500 บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

10,500 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

3
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน ชนิดแขวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน  ชนิดแขวน จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท มี

รายละเอียดคุณลักษณะ

42,300 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่52 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

4 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

จํานวน  2 ตู ๆ ละ 5,900 บาท

มีรายละเอียด ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  

ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) แบบ ผ.03  หนาที่ 195 ลําดับที่ 3 

11,800 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

5
จัดซื้อตูเหล็กแบบบาน

เลื่อนกระจกขนาด4ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก

ขนาด 4 ฟุต 

จํานวน  2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใชเก็บเอกสาร

ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด ราคาตาม

ทองตลาด/ทองที่

10,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

6
จัดซื้อโตะทํางานพรอม

กระจกขนาด 42 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก

ขนาด 42 นิ้ว   

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจาก

ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

15,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่53 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

7 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  หนา

ฟอเมกา  

ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมนอยกวา  1.80 x 0.75 

x 0.75 เซนติเมตร  

จํานวน  20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  เพื่อใชในการ

จัดประชุม และกิจกรรม

ของหนวยงาน ราคาตามทองตลาด/ทองที่

50,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

8 คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุดๆ 8,400 บาท 

รายละเอียดตาม

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.03 

ลําดับที่ 4 หนา 35

16,800 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

9
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifunction

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏใน

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

หนาที ่196 ลําดับที่ 16 

10,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 54 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

10
คาจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA  

เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 

800 VA  

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  คุณลักษณะ

พื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏใน

แผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

แบบ ผ.03 หนา 196 ลําดับที่ 16

         

5,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

11 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู 

ๆ ละ 5,900 บาท

มีรายละเอียด ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  ปรากฎในแผนงาน

พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03  หนาที ่

195 ลําดับที่ 3 

5,900 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

12
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifunction

เพือจายเปนคาจัดซือเครืองพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏใน

10,000 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่ 55 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

13 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุ

นวม  หมุนไดรอบตัว  แบบมีพนักพิง 

มีลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  

3,500 บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  

ราคาตามทองตลาด/ทองที่

3,500 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

14
จัดซื้อโตะทํางานพรอม

กระจกขนาด 42 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก

ขนาด 42 นิ้ว   

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจาก

ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

7,500 อบต.ทาคลอ สํานักปลัด

216,300      

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จํานวน 14  รายการ         เปนเงิน

หนา้ที ่56 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

1
คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร

เหล็ก 4 ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเหล็ก 4 ฟุต

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  8,000 บาท  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจาก

ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  แบบ ผ.03 หนาที่  28  

ลําดับที่  11

8,000 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

2

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED ขาว

ดํา ชนิด Network แบบ

ที ่1 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน  

1   เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท มีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารปปจจุบัน  เปนไปแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แบบ ผ.03  หนาที่ 

200  ลําดับที่ 41

8,900 อบต.ทาคลอ กองคลัง 

16,900        

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

จํานวน 2  รายการ         เปนเงิน

หนา้ที ่ 57 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

1 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานบุ

นวม  หมุนไดรอบตัว  แบบมีพนักพิงมี

ลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัวละ 3,500 

บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ราคา

ตามทองตลาด/ทองที่

3,500 อบต.ทาคลอ กองชาง

2
คาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด 2 

บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 

3 หลังๆ 5,500 บาท  มีรายละเอียดดังนี้

  1) มีมือจับชนิดบิด

  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

  3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานัก

งบประมาณปปจจุบัน  ปรากฎในแผนงานพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 หนาที่ 207 

ลําดับที่ 31

16,500 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่61 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

3
คาจัดซื้อโตะทํางานพรอม

กระจกขนาด 42 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก

ขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1 ชุดๆละ 7,500 

บาท  ราคาตามทองตลาด/ทองที ่ เนื่องจาก

ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ปรากฎ

ในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แบบผ.03 หนาที่ 208 ลําดับที่ 37

7,500 อบต.ทาคลอ กองชาง

4
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

แบบหอยโขง

เพอจายเปนคาจดซอเครองสูบนาแบบหอย

โขง จํานวน 2 เครื่องเครื่องยนตเบนซิน สูบน้ํา

ได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา 

ราคาเครื่องๆละ 8,600 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ปรากฎใน

แผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แบบผ 03 หนาที่ 205 ลําดับที่ 15

17,200 อบต.ทาคลอ กองชาง

5
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

แบบหอยโขง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 

เครื่องๆละ 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563 ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที่ 204 ลําดับที่ 

13 

21,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

หนา้ที ่ 62 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

6

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 

ขนาด 5 กิโลวัตต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา

เครื่องยนตดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต  จํานวน 1 

เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ผ.03 หนา 204 ลําดับที่ 9

55,500 อบต.ทาคลอ กองชาง

7

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 

ขนาด 5 กิโลวัตต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว(LPG)จํานวน 1 

ชุดๆละ 18,900 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน

1.ทอลมขนาด 6 คิว

2.ถังบรรจุ LPG ขนาด 15 กิโลกรัม

3.เกจวัดความดัน ออกซิเจน

4.เกจวัดความดัน LPG

5.ดามเชื่อม พรอมหัวเชื่อม หัวตัด หัวเผา

6.สายยางคูยาว 10 เมตร พรอมขอตอครบชุด

7.ไฟขีดสําหรับจุดไฟพรอมถาน 1 ชุด

8.อุปกรณยึดทอแกสและออกซิเจนพรอมลอเลื่อน 25 ซม.พรอมโซ

9.มีหัวทิพทั้ง 3 ระบบ 

10.มีอุปกรณปองกันไฟยอนใชกับเกจ ดานลม-แกส

11.มีอุปกรณปองกันไฟยอนใชกับชุดตัด ดานลม-แกส

ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.

03 หนาที่ 204 ลําดับที่ 10 

18,900 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่63 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

8 คาจัดซื้อขาตั้งกลองวัดมุม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อขาตั้งกลองวัดมุม จํานวน 

1 ตัวๆละ  2,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน

1.ขาตั้งทําจากวัสดุอลูมิเนียม คุณภาพสูง แข็งแรง

2.แปนรองฐานทําจากอลูมิเนียมขนาดกวาง 

130 มิลลิเมตร

3.ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1 

เมตร

4.ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทําจากอลูมิเนียม

5.ขาตั้งทั้ง 3ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง

ได พรอมทั้งสามารถล็อคขาตั้งไดตามความสูงที่

ตองการ

6.มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใชงาน

ราคาตามทองตลาด/ทองที ่ เนื่องจากไมมีใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎใน

แผนงานพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.

03 หนาที ่204 ลําดับที่ 11 

2,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่62 

หนา้ที ่64 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

9
คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง

สายใยแกว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางสายใยแกว ยาว 

50 เมตรจํานวน 1 ตัวๆละ  1,000 บาท  คุณลักษณะ

พื้นฐาน

1.สายเทปประกอบดวยใยแกวถึง 24 เสน

2.เทปมีความยาว 50 เมตร/165 ฟุต

3.มีหนากวางของเสนเทป 13 มิลลิเมตร

4.มีดามจับและที่หมุนมวนเทปและโครงปองกันเสนเทป

ทําดวยพลาสติก

5.ใชมาตรเมตริก และสามารถอานคาระยะไดทั้ง 2 ดาน

ของสายเทป ดานหนา หนวยเปน: มิลลิเมตร,เซนติเมตร

,เมตร

-มีชองขีดแบงชองละ 2 มิลลิเมตร  และมีตัวเลขกํากับ

ทุก 1 เซนติเมตร

-มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุก 10 เซนติเมตรและมี

ตัวเลขกํากับทุก 1 เมตร ดานหลัง หนวยวัดเปน : หุน

,นิ้ว,ฟุต

-มีชองขีดแบงชองละ 1 หุน และมีตัวเลขกํากับทุก 1 นิ้ว

-มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุก 1 ฟุต

6.มีหนังสือสําคัญแสดงการใชคํารับรองจากสํานักงาน

กลางชั่งตวงวัด      ราคาตามทองตลาด/ทองที่  

เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎ

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

หนาที ่206 ลําดับที่ 19 

1,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

หนา้ที ่65 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

10
คาจัดซื้อไมสตาฟ แบบ

ชัก 7 เมตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟ แบบชัก 7 เมตร 

จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน

1.ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี

2.มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได

3.มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เปนรูปตัว E โดย แบง

ชองๆละ 1 เซนติเมตร มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร 

4.มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟ 

5.มีปุมล็อคยึดขณะใชงาน

6.สีที่ขีดแบงเปนสีดําสลับแดงทุก 1 เมตร บนพื้นที่สี

ขาว

7.มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง

ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที่ 208 

ลําดับที่ 39 

3,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

11
คาจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน  คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิ

จิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปปจจุบัน  ปรากฏใน

แผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   แบบ ผ.

03 หนา 196 ลําดับที่ 16 

5,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่65 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

12
คาจัดซื้อลอวัดระยะทาง 

จํานวน 1 ตัว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัวๆละ 

7,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน

1.โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุม

ดวยยาง

2.ขนาดเสนรอบวงลอ 1 เมตร

3.ขนาดเสนผานศูนยกลางของลอ 32 เซนติเมตร

4.โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บไดมีระบบเบรค

ควบคุมที่มือจับพรอมหูหิ้ว

5.โครงสรางสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการ

จัดเก็บ

6.มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน

7.มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ

8.มีถุงบรรจุลอ

9.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.9 เมตร

10.มาตรวัดแสดงผลเปนหนวยเมตร แสดงคาระยะทาง

ละเอียดถึงหนวย เดซิเมตร

11.มีปุมกด RESET คาตัวเลขใหเปนศูนย ที่มือจับและที่

มาตรวัด

12.สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง

ราคาตามทองตลาด/ทองที่  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ   ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)แบบผ.03 หนาที ่206 ลําดับที่ 20 

7,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนา้ที ่66 



แผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อประจําปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.02/1

ลําดับ

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

13
คาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 

ขนาด1ตัน  จํานวน 1 คัน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน  

จํานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี

ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(Cab) 

คุณลักษณะตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น ผ.03 หนา 253 ลําดับที่ 40

879,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

14
คาจัดซื้อหลังคา

รถบรรทุกขนาด1ตัน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด1 ตัน  

จํานวน 1 หลังๆ 23,000 บาท   แบบหลังคาอลูมิเนียม 

คุณลักษณะตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564  ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น ผ.03 หนา 253 ลําดับที่ 41

23,000 อบต.ทาคลอ กองชาง

1,156,240    จํานวน 14  รายการ         เปนเงิน

บัญชีจํานวนครุภัณฑตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ

บัญชีครุภัณฑ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

  

หนา้ที ่67 



แผนการดำเนินงาน อบต.ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 หน้า 4 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 27  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงขอประกาศ              
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  29 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2565  

 
 
 

 (นายทนงยุทธ  จนัทกูล)    
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 
 


	ผด.

