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  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตากออก เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตากออก และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากออก มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  แผนงานด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตากออกอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตากออกตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 



 
 

 
 

ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ติดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนด าเนินงานมี 2 ส่วน คือ 
   - ส่วนที่ 1 บทน า 
   - ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  1) แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
  2) ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ในปีงบประมาณ 
  3) ท าให้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชัดเจนมากข้ึน 
  4) แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสะดวกในกาปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  
  6) ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ (แบบ ผด.01) 
- บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
- บัญชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาทอ้งถิ่น (แบบ ผด.02/1) 

 



 
 

 
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 

 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.17 239,000 1.58 กองช่าง 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

13 14.13 2,592,200 17.12 กองช่าง 

รวม 15 16.30 2,831,200 18.70  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการวาง 
แผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

     

   2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   

1 1.09 25,000 0.17 กองการศึกษาฯ 

   2.2 แผนงานการเกษตร 2 2.17 20,000 0.13 ส านักงานปลัด 
รวม 3 3.26 45,000 0.30  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

     

   3.1 แผนงานการศึกษา 19 20.65 886,000 5.85 กองการศึกษาฯ 
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.17 75,000 0.50 ส านักงานปลัด 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 3.26 116,000 0.77 ส านักงานปลัด 
   3.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6 6.52 95,000 0.63 ส านักงานปลัด 

   3.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ   

13 14.13 750,700 4.96 กองการศึกษาฯ 

   3.6 แผนงานงบกลาง 4 4.35 8,480,000 55.99 ส านักงานปลัด 
รวม 47 51.08 10,402,700 68.70  

 
 

แบบ ผด.01 



 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

     

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.09 20,000 0.13 ส านักงานปลัด 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.09 20,000 0.13 กองช่าง 
   4.3 แผนงานการเกษตร 4 4.35 40,000 0.26 ส านักงานปลัด 

รวม 6 6.53 80,000 0.53  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

     

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 9.78 1,336,300 8.82 ส านักงานปลัด,
กองคลัง 

   5.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

4 4.35 95,000 0.63 ส านักงานปลัด 

   5.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5 5.43 105,000 0.69 ส านักงานปลัด 

   5.4 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 1.09 30,000 0.20 กองช่าง 

   5.5 แผนงานงบกลาง 2 2.17 120,000 0.79 ส านักงานปลัด 
รวม 21 22.82 1,686,300 11.13  

รวมท้ังสิ้น 92 100 15,145,200 100  

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าติดดับพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง จากบ้านนาย
จรวย ตารินทร์ ไป
หนองฮี หมู่ที่ 9 บ้าน
วังไม้ส้าน ต าบลตาก
ออก อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่ องสว่ า ง  จ านวน 8  ชุด  (พาดสายไฟ
สาธารณะ) จากบ้านนายจรวย ตารินทร์ ไป
หนองฮี หมู่ที่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ต าบลตาก
ออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระยะทาง
ประมาณ 440เมตร ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 158 ล าดับที่ 3 

64,400 หมู่ที่ 9  
บ้านวังไม้ส้าน 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
สาขาบ้าน

ตาก 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณเขตตดิต่อหมู่ที่ 
9  – หมู่ที่ 10 ต าบล
ตากออก อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จ านวน 6 ชุด บริเวณเขตติดต่อหมู่
ที่ 9 – หมู่ที่ 10 ต าบลตากออก อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับ
ที่ 3) หน้า 14 ล าดับที่ 1 

174,600 หมู่ที่ 9 และ 
10 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
สาขาบ้าน

ตาก 

            

รวม 2  239,000               

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. ให้
ส าม า รถ ใ ช้ ง าน ไ ด้ ต ามปกติ   อ าทิ  ค่ า
บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
เช่น ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  
อาคารส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ 
โรงจอดรถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องน้ า – สุขา 
รั้วประเภทต่างๆ หรืออาคารที่ได้รับการถ่าย
โอนจากส่วนราชการอื่นๆ เช่น โรงสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คูส่ งน้ า 
ท านบ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ระบบประปา อาคาร
ระบบประปา ฯลฯ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 72 ล าดับที่ 11 , หน้า 86 
ล าดับที่ 25 และหน้า 139 ล าดับที่ท่ี 8 

350,000 หมู่ที่ 1-15 กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ทางเข้าส านัก
สงฆ์หินตาโง้ว (จาก
บ้านลุงเกิด สยุะ) หมู่ที่ 
1 บ้านปากร้องห้วยจี้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่
ทางเข้าส านักสงฆ์หินตาโง้ว (จากบ้านลุงเกิด สุ
ยะ) หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี ้ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร ตามแบบเลขท่ี ตก 72401/2562 
– ม001 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.
2561-2564) ภาคผนวก ล าดับที่ 33 

180,400 หมู่ที่ 1 
บ้านปากร้อง

ห้วยจี ้

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าพื้นที่
การเกษตร ตั้งแต่ไร้
นายเทือง กุลฉิม หมู่ที่ 
2 บ้านปากร้องห้วยจี้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
พื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ไร้นายเทือง กุลฉิม หมู่
ที่ 2 บ้านปากร้องห้วยจี้ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 407.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ เ ล ข ที่  ต ก 
72401/2562 – ม002 –คก 407 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 77 ล าดับที่ 26 

182,800 หมู่ที่ 2  
บ้านปากร้อง

ห้วยจี ้

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายกิ้ม 
ทองตาด า ไปทางบ้าน
นายด า มลูงามหมู่ที่ 3 
บ้านสันป่าลาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นายกิ้ม ทองตาด า ไปทางบ้านนายด า มูล
งาม หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าลาน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ เ ล ข ที่  ต ก 
72401/2562 – ม003 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 77 ล าดับที่ 27 

181,600    หมู่ที่ 3  
บ้านสันป่าลาน 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิข้าง
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตากเข้าไปถนน
สายวงแหวน หมู่ที่ 4 
บ้านสันป่าลาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตากเข้าไปถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 
4 บ้านสันป่าลาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร ตามแบบเลขที่ ตก 72401/2562 – ม
004 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) หน้า 2 
ล าดับที่ 1 

181,200 หมู่ที่ 4  
บ้านสันป่าลาน 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ หมู่ที่ 7 
บ้านตะฝั่งสูง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม หมู่ที่ 7 บ้าน
ตะฝั่งสูง ไปทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เขตติดต่อหมู่ที่  8)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ตก 
72401/2562 – ม007 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 70 ล าดับที่ 3 

181,600      หมู่ที่ 7  
บ้านตะฝั่งสูง 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางวิรัช กลิ่น
รส ถึงคลอง คสล. 
หนองพระบาทเหนือ 
หมู่ที่ 8 บ้านสองกอง   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางวิรัช กลิ่นรส ถึงคลอง คสล. หนองพระ
บาทเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านสองกอง  ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 179.80 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
542.65 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่  ตก 
72401/2562 – ม008 –คก 542.65 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 3) หน้า 3 ล าดับที่ 1 

252,400   หมู่ที่ 8  
บ้านสองกอง   

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองส่งน้ าสายที่ 
1 จากบ้านนางกาบ
แก้ว หล าทุ่ง ถึงบ้าน
นางศรีส าอาง  ใจค า 
หมู่ที่ 10 บ้านปากวัง   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
สง่น้ าสายที่ 1 จากบ้านนางกาบแก้ว หล าทุ่ง 
ถึงบ้านนางศรีส าอาง  ใจค า หมู่ที่ 10 บ้าน
ปากวัง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเลขที่ ตก 72401/2562 – ม010 –
คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 82 ล าดับที่ 13 

183,700   หมู่ที่ 10  
บ้านปากวัง 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกกังเก็บล าไย ม.
11 ถึงเขตติดต่อ ม.15 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกกัง
เก็บล าไย ม.11 ถึงเขตติดต่อ ม.15  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่  ตก 
72401/2562 – ม011 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 71 ล าดับที่ 8 

182,800   หมู่ที่ 11  
บ้านวังไม้ส้าน 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่แม่บอน 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่แม่บอน  ขนาดกว้าง 4.30 เมตร 
ยาว 5.30 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ
เลขที่  ตก 72401/2562 – ม012 –อค 
22.79 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) หน้า 3 
ล าดับที่ 1 

212,700      หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่แม่

บอน 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายแก้ว  ขัด
สุข ไปทางบ้านนาย
เทพ  ก่ าวันหมู่ที่ 13 
บ้านตากออก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายแก้ว  ขัดสุข ไปทางบ้านนายเทพ  ก่ าวัน 
หมู่ที่ 13 บ้านตากออก  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ เ ล ข ที่  ต ก 
72401/2562 – ม013 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 71 ล าดับที่ 5 

181,600      หมู่ที่ 13  
บ้านตากออก   

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากจุดก่อสร้าง
ถนน คสล. เดิม ถึง
บ้านนายมา ภมูิมีแสง 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สอง
กอง   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุด
ก่อสร้างถนน คสล. เดิม ถึงบ้านนายมา ภูมิมี
แสง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สองกอง  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ต า ม แ บ บ เ ล ข ที่  ต ก 
72401/2562 – ม015 –คก 400 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 
3) หน้า 3 ล าดับที่ 2 

182,400      หมู่ที่ 15  
บ้านใหม่สอง

กอง   

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายอ่างเก็บน้ าแพะ
ยาว  หมู่ที่ 5 บ้านสัน
ป่าลาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายอ่างเกบ็น้ าแพะยาว  
หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าลาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
900 เมตร ตามแบบเลขท่ี ตก 72401/2562 – 
ม005 –ลร 900 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 71 ล าดับที่ 7 

139,000    หมู่ที่ 5  
บ้านสันป่าลาน 

กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 13  2,592,200               

 
 
 



 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงิน
รางวั ลการประกวดแข่ งขัน  ค่ าจั ด เ วที 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหารว่างรับรอง
แขก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 99 ล าดับที่ 1 

25,000    วัดพระบรม
ธาตุ  

ต.เกาะตะเภา 
อ.บ้านตาก 
และแหล่ง

ท่องเที่ยวใน  
ต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                



 
 

 
 

    4) รายงานผลการด าเนินงาน                
รวม 1  25,000               

2.2 แผนงานการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล เงินรางวัล
การประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อุปกรณ์ในการจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/
ว 1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 97 ล าดับที่ 6 

10,000       หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                



 
 

 
 

    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศบกต.) 
  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลตากออก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 171 ล าดับที่ 1 

10,000 ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจ า

ต าบล 
(ศบกต.) 

ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตรประจ า

ต าบล 
(ศบกต.) 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  20,000               

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย  ค่าของ
รางวัล  เงินรางวัลการประกวดแข่งทักษะและ
เกมส์สันทนาการ ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดนิทรรศการและเล่นเกมส์ ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 120 ล าดับที่ 65 

40,000    สวนสาธารณะ 
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                



 
 

 
 

     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการอบรม
เสรมิสร้างความรูต้าม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม ค่า
พาหนะเดินทางส าหรับทัศนะศึกษา ดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 117 ล าดับที ่51   

20,000   ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมเรียนรู้
และเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีอย่างไรให้
ปลอดภัย 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
อย่างไรให้ปลอดภัย ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่องค์การบริการส่วนต าบล โดยจ่ายเป็น 
ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ในการฝึ กอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 120 ล าดับที่ 63 

15,000    ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
ที ่

 
โครงกา

ร 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินกา

ร 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกา
รพัฒนา
ศักยภา
พ
บุคลาก
รศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งด าเนินการเองและหน่วยงานจัดตั้ง/หน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ล าดับที่ 19  

30,000 ศพด. กอง
การศึกษา

ฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 

  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

5 โครงการอบรมส่งเสรมิ
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมส่ ง เสริ มสุ ขภาพและการป้องกัน
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกิจกรรม
การอบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค่ า วิ ท ย า ก ร  
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
จัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 107 ล าดับที่ 14 

8,000   ศพด. กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 

  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

6 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในการเลีย้งดู
บุตรหลานอย่าง
เหมาะสม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง
ดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม เพื่อจัดกิจกรรม
อบรม สัมมนา โดยการให้ความรู้ สร้างความ
เข้ า ใจ  ซักซ้ อมความเข้ า ใจและร่ วมหา
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในศู นย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก   มี ก า ร จั ด เ วที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 105 ล าดับที่ 7  

8,000 ศพด. กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                
  

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วันส าคญัของ
ชาติและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนิน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันส าคัญของ
ชาติและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางด้านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์ในเรื่องวันส าคัญของชาติและ
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ให้แก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่ วนต า บลต ากออก  โ ดยมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย อุปกรณ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 106 ล าดับที่ 9 

3,000   วัดวังมะกอก 
หมู่ที่ 7  

บ้านตะฝั่งสูง 
และ ศพด. 

อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                
  

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

8 โครงการจดักิจกรรม
วันแม่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมในวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
จ านวน  2  แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าดอกไม้สด ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับผู้ปกครองและประชาชนที่
มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 115 ล าดับที่ 44 

10,000   ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 

  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

9 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  2  แห่ง โดย
ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)  หน้า 115 ล าดับที ่

4,000   บ้านเด็ก
นักเรียน ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                  
                  
                  
                  

 
 
 
 
 

  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก งบประมาณ สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ โครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 

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

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่ อ เป็ นค่ าปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ และ
สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากออก และศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กบ้ านปากวั ง  โดยการ
ปรับปรุงห้องเรียน ประตู หน้าต่าง ติดตั้ง
มุ้งลวด ติดตั้งผ้าม่าน จัดท าสวนหย่อม 
จั ด ตกแต่ ง ไ ม้ ด อ ก ไม้ ป ร ะ ดั บ  ป รั บ
ทัศนี ยภาพ ปรับปรุ งสนาม เด็ ก เล่น 
ปรับปรุงรั้วและประตู ป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 111  ล าดับที่ 33  

20,000      ศพด.  
ทั้ง 2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
    4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ประชาพัฒนา   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2 559  และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันท่ี19 มิถุนายน  2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 118  ล าดับที่ 55  

72,000    รร.ประชา
พัฒนา 

รร.ประชา
พัฒนา 

            

12 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่โรงเรียนประชาพัฒนา   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 174 ล าดับที่ 5 

10,000   รร.ประชา
พัฒนา 

รร.ประชา
พัฒนา 

            

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการจดัการขยะ
และคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการ
ขยะและคัดแยกขยะในโรงเรี ยน  ให้แก่
โรงเรียนประชาพัฒนา        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 174 ล าดับที่ 4 

10,000    
 

รร.ประชา
พัฒนา 

รร.ประชา
พัฒนา 

            

14 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
วังไม้ส้าน   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2 559  และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันท่ี19 มิถุนายน  2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 118  ล าดับที่ 55 

336,000    รร.วังไมส้้าน รร.วังไมส้้าน 
 

            

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 176  ล าดับที่ 14  

10,000    รร.วังไมส้้าน รร.วังไมส้้าน 
 

            

16 โครงการจดัการขยะ
และคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 

 - เพื่อจ่ายเป็นเ งินอุดหนุนตามโครงการ
จัดการขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียน ให้แก่
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 175  ล าดับที่ 13 

10,000    รร.วังไมส้้าน 
 

 

รร.วังไมส้้าน 
 

            

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้าน
ปากวัง   

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านปากวัง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2 559  และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันท่ี19 มิถุนายน  2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 118  ล าดับที่ 55 

260,000 รร.บ้านปากวัง 
 

 

รร.บ้านปาก
วัง 
 

            

18 โครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จัดท า
ปุ๋ยชีวภาพและสารขับ
ไล่แมลงจากธรรมชาต ิ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จัดท าปุ๋ยชีวภาพและสารขับไล่
แมลงจากธรรมชาติ ให้แก่โรงเรียนบ้านปากวัง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 175  ล าดับที่ 9 

10,000    รร.บ้านปากวัง 
 

 

รร.บ้านปาก
วัง 
 

            

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการ
จัดการขยะแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียนบ้าน
ปากวัง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 175  ล าดับที่ 10 

10,000    รร.บ้านปากวัง 
 

 

รร.บ้านปาก
วัง 
 

            

รวม 19  886,000               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนั ขบ้ า โดยมีค่ า ใ ช้จ่ าย
ประกอบด้วย ค่าวัคซีน ค่าจ้างฉีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 
2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 123 ล าดับที่ 2 

35,000        หมู่ที่ 1-15 ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงคป์้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัด
กิจกรรมในการควบคุม ส ารวจ ท าลายแหล่ง
เ พ า ะ พั น ธุ์ ข อ งพ า หะ  โ ดย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ปร ะก อบ ด้ ว ย  ค่ า วั ส ดุ เ ค มี ภั ณฑ์ ต่ า ง ๆ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 124 ล าดับที่ 3 

40,000        หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3)  ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วม

รณรงค์ 
               

     4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     5) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  75,000               

 
 



 
 

 
 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ 
ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส       

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตาม
แนวทางประชารัฐ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ส าหรับก่อสร้าง หรือปรับปรุ ง
ซ่ อ ม แ ซ ม ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  โ ด ย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย ไม้ ทินเนอร์ น้ ามันสน สี แปรง
ทาสี  ปู น  ทราย  อิ ฐหรื อซี เ มนต์ บล็ อก 
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องเพดาน สังกะสี  
ตะปู ลวด เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ท่อ
ประปา ท่อระบายน้ า ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ  
- ร ะ เบี ยบกระทรวงมหาด ไทยว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 103 ล าดับที่ 14 

100,000      หมู่ที่ 1-15 ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส 
               

     4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     5) รายงานผลการด าเนินงาน                
2 โครงการให้ความ

ช่วยเหลือผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้
ยากไร้ ด้อยโอกาส 
และผูป้ระสบสาธารณ
ภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้
ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้
ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ เหล่า
กาชาดจังหวัดตาก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 172 ล าดับที ่

10,000 
 

หมู่ที่ 1-15 กาชาด
จังหวัดตาก 

            

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562  
  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่กิ่งกาชาด
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 172 ล าดับที่ 2 

6,000         หมู่ที่ 1-15 กิ่งกาชาด 
อ.บ้านตาก 

            

รวม 3  116,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
อาทิ โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต สามารถพึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาการว่างงาน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 100 ล าดับที่ 1 

15,000       ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                



 
 

 
 

     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว         

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อ
การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และ
พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 103 ล าดับท่ี 15  

10,000    ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อั นค ว ร  โ ดย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ประกอบด้ ว ย 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม ค่ าจ้ า ง เหมาต่ างๆ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 ล าดับที่ 4 

10,000 ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ การส่งเสริมอาชีพ 
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 102 ล าดับที่ 11  

20,000      ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมสีุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่ดี    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ มความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ผู้สูงอายุ อาทิ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ , จัด
กิจกรรมสร้างคุณค่าผู้สู งอายุ  หรือเ ชิด ชู
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ตากออก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 124 ล าดับที่ 4  

10,000 ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                



 
 

 
 

     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 102 ล าดับที่ 7  

30,000 ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 6  95,000               

 
 



 
 

 
 

 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าชุด
นักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและเก็บตัว
นักกีฬา ค่าจ้างค่าเหมาบริการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 125 ล าดับที่ 2 

50,000 อ.บ้านตาก 
และ จ.ตาก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
“ตากออกเกมส”์ต้าน
ยาเสพตดิ ประจ าปี 
2562   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬา“ตากออกเกมส์”ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2562 เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหาร  หารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าการแสดงหรือ
กีฬาสาธิต ค่าริ้วขบวน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 125 ล าดับที่ 1 

170,000     สนามกีฬา  
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการกีฬาเพื่อ
มวลชน (แชลเลนจ
เดย์) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชน (แชลเลนจเดย์) ประจ าปี 2561  เช่น 
ค่าจ้างผู้น าออกก าลังกาย  ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่ า รางวั ลหรือของสมนาคุณ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 125 ล าดับที่ 3 

3,000    ลานกีฬา  
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากออก ประจ าปี 2562  เช่น เช่น 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล
หรือของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ 
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 104 ล าดับที ่

10,000    สนามกีฬา 
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างรั้ว
เหล็กรอบสนาม
ฟุตบอล อบต.ตาก
ออก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนามฟุตบอล อบต.ตาก
ออก ความยาวรวม 304 เมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ ตก 72401/2562 – ม008 – อค 
304 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
3 หนา้ 11 ล าดับที่ 2 

220,100   สนามฟุตบอล 
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วน
ต าบลตากออก ตามแบบแปลนเลขที่  ตก 
72401/2562 – ม008 – อค  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
3 หน้า 11 ล าดับที่ 1 

157,600   สนามฟุตบอล 
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม  
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทง  
เช่น ค่าจัดท ากระทงน าขบวนแห่ง ค่าเงิน
ร า งวั ลการประกวดแข่ งขั น  ค่ า จั ด เ วที 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหารว่างรับรอง
แขก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 129 ล าดับที่ 1 

10,000    วัดวังมะกอก 
หมู่ที่ 7  

บ้านตะฝั่งสูง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์
และวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เช่น ค่าเงินรางวัล  ค่าของรางวัล 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าจ้าง
เหมา และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 129 ล าดับที่ 2 

40,000 อบต.ตากออก กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีขึ้นธาตุเดือน
เก้า      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เช่น ค่าตุง
ไชย ค่าเครื่องไทยทาน ค่าแต่งกาย และค่าจัด
ขบวนแห่  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย 
ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 129 ล าดับที่ 3 

10,000   ศาลพ่อหลวง 
หมู่ที่ 10 

บ้านปากวัง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีและวันส าคญั
ต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
การจัดพิธีท าบุญตักบาตร ค่าอาหารเลี้ยงพระ 
ค่าอาหารกลางวันในกิจกรรม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 130 ล าดับที่ 3 

15,000 วัดและส านัก
สงฆ์ในเขต 

อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการอบรมพัฒนา
ชีวิต สร้างวิถีแห่ง
ความสุขด้วย
พระพุทธศาสนา   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างวิถี
แห่งความสุขด้วยพระพุทธศาสนา  โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  
ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 130 ล าดับที่ 2 

20,000   ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
จ่ายเป็นค่า  วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 128 ล าดับที่ 1 

30,000    ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันส าคัญของชาต ิ

- เพื่ อจ่ายเป็นเ งินอุดหนุนตามโครงการ
กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ของชาติ ให้แก่ท่ีท าการอ าเภอบ้านตาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเ งินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 177  ล าดับที่ 1  

15,000   อ.บ้านตาก อ.บ้านตาก             

รวม 13  750,700               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - เพื่อจ่ายเป็นเ งินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้สู งอายุ  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น ตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ) จ านวน 12 
เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ วยหลัก เกณฑ์การจ่ าย เ งิน เบี้ ยยั ง ชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 ล าดับที่ 2 

6,500,000 หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้
พิการ ให้มีความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ) จ านวน 240 ราย จ านวน 12 
เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้  

1,900,000 หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 ล าดับที่ 2 

               

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ป่วย
เอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ) 
จ านวน 10 รายๆ ละ 500 บาท จ านวน 12 
เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 1381 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 ล าดับที่ 1 

60,000     หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วย
เรื้อรังต่าง ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 101 ล าดับที่ 3  

20,000      หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             

รวม 4  8,480,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ให้
ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
และชุมชน เช่น กิจกรรมผ้าป่าขยะ อบรมให้
ความรู้ ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพจากเศษ
อาหารและขยะอินทรีย์  เป็นต้น โดยมี
ค่ า ใ ช้จ่ ายประกอบด้ วย  ค่ าอาหาร  ค่ า
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าที่พัก ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าจ้างเหมา
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 
0263 ลงวันที่  16 มกราคม 2561 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่  7 

20,000      หมู่ที่ 1-15 ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

มีนาคม 2561 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 135 ล าดับที่ 3 

               

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  20,000               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม
ต่างๆ 

- เพื่ อเป็นค่ าบ ารุ งและปรับปรุ งภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมต่างๆ เกาะกลางถนน หน้า
อาคารส านักงาน ห้องประชุม สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ สนามกีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) หน้า 5 
ล าดับที่ 1 

20,000      อบต.ตากออก กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                

รวม 1  20,000               

 



 
 

 
 

 
 

4.3 แผนงานการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
กิจกรรม การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การปลูกป่าทดแทน จัดหาต้นกล้าแจกจ่ายให้
ราษฎรในเขตพื้นที่ อบต . การจัดท าฝาย
ชะลอน้ าสร้างความชุ่มช่ืน การขุดลอกแม่น้ า 
ห้วย หนอง คลอง บึง หรือการอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของ
รางวัล เงินรางวัลการประกวดแข่งขัน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 132 ล าดับที่ 3       

20,000        หมู่ที่ 1-15 ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                



 
 

 
 

     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก าจดัวัชพืช 
หรือผักตบชวา 

- เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ในการด า เนิน
โครงการก าจัดวัชพืช หรือผักตบชวาในแหล่ง
น้ า อาทิ แม่น้ าวัง แม่น้ าปิง หนองพระบาท
เหนือ-ใต้ และแหล่งน้ าที่อยู่ในความดูแลของ 
อบต.ตากออก โดยจ่ายเป็นค่า ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นส าหรับยานพาหนะ 
หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการด าเนินการใน
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ ได้ รับหรือขอรับการสนับสนุน - 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 134 ล าดับที่ 9 

10,000       - หนองพระบาท
เหนือ-ใต ้
- แม่น้ าปิง 
- แม่น้ าวัง 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 



 
 

 
 

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

- เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ในการด า เนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น “ต้น
ลาน” ซึ่งเป็นพืชประจ าถิ่นของต าบลตาก
ออกที่ก าลังสูญหาย ให้คงอยู่คู่กับชุมชน
ต่อไป ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล เงินรางวัล
การประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อุปกรณ์ในการจัดสถานท่ี ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันท่ี 26 มกราคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 134 ล าดับที่ 7 

5,000       หมู่ที่ 1 และ  
หมู่ที่ 2 

บ้านปากร้อง
ห้วยจี ้

ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                



 
 

 
 

     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการสนับสนุน
การป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ที่
ท าการปกครองอ าเภอบ้านตาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 179 ล าดับที่ 1 

5,000   อ.บ้านตาก อ.บ้านตาก             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 4  40,000               

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนด  เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ประชาสมัพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา คา่อาหาร เครื่องดื่ม 
ค่าฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ คกก.การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 149 ล าดับที่ 2 

500,000 อบต.ตากออก ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ หรือจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธีหรือ
วันส าคัญของชาต ิ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ และหรือจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ หรือวนัส าคัญ
ของชาติ อาทิ วันแม่ , วันปิยะ , การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และหรือการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของอ าเภอ 
จังหวัด และรัฐบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซุม้เฉลิมพระเกยีรติ ค่า
จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าจดัซื้อผ้าแพร
ผ้าริ้ว ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ ์ป้าย ค่า
พวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
การจัดนิทรรศการ คา่จ้างเหมาบรกิาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

50,000 อบต.ตากออก ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 146 ล าดับที่ 34 

               

  2.1 จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช                
  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
  2.2 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10  

               

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.3 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 
9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 
สิงหาคม 2562  

               

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
  2.4 จัดงาน/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ

อ าเภอ จังหวัด รัฐบาล 
               

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 



 
 

 
 

 
  
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ สามสามารถ และ
ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน อสม. และ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตา่งๆ  ฯลฯ 
ทั้งด าเนินการเองและหรือหน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ อาทิ การฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาก 
ออก การฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ พรบ. ต่างๆ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจา้งเหมารถ ค่าท่ีพัก 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที ่ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

50,000     อบต.ตากออก ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555  

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  และที่แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 137 ล าดับที่ 1 

               

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการ อบต.ตาก
ออกเคลื่อนที่ พบ
ประชาชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
อบต.ตากออกเคลื่อนที่ พบประชาชน เพื่อ
ให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกและเป็นการ
บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงทั้งต าบล เช่น 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการงานด้าน
สวัสดิการสังคม การบริการรับเสยีภาษี การ
ให้ค าปรึกษา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 145 ล าดับที ่33 

30,000     อบต.ตากออก ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                



 
 

 
 

     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษา/
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของ อบต. ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ อาทิ ค่าบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม
วัสดุ ครภุัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 139 ล าดับที่ 8 

200,000 อบต.ตากออก ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
6 โครงการต่อเติมอาคาร

ส านักงานอบต.ตาก
ออก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ต่อเติมอาคารส านักงานอบต.ตากออก ตาม
แบบเลขท่ี ตก 72401/2562 – ม008 – อค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 138 ล าดับที่ 6 

314,300       ที่ท าการ อบต.
ตากออก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               



 
 

 
 

     3) ด าเนินการตามโครงการ                
     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ หรือเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด า เนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่ เป็นกลางเพื่อ เป็น
ผู้ ด า เนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 145 ล าดับที่ 32 

20,000 ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.ตาก

ออก ทั้ง 13 
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการ                
     2) หาผู้รับจ้าง                 
     3) ด าเนินการ                
     4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     5) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจดัท าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ตากออก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าหรือ
ปรับปรุ งข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  
2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 147 ล าดับที่ 40 

170,000   ระบบแผนที่
ภาษี  

อบต.ตากออก 

กองคลัง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการ                
     2) หาผู้รับจ้าง                 
     3) ด าเนินการ                
     4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     5) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการออกหน่วย
ภาษีเคลื่อนที ่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ส ารวจและประเมิน
ภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้องฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 147 ล าดับที่ 38 

2,000 13 หมู่บ้าน กองคลัง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 9  1,336,300               

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน
ใน ช่ว ง เทศกาลปี ใหม่  โ ดยมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเตือน ป้าย
บอกทาง ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่  9 
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 151 ล าดับที่ 2 

10,000 - หมู่ที่ 1 บ้าน
ปากร้องห้วยจี ้
- หมู่ที่ 8 บ้าน
สองกอง 

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                



 
 

 
 

     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเตือน ป้าย
บอกทาง ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกีย่วข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่  9 
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 151 ล าดับที่ 3 

10,000 - หมู่ที่ 1 บ้าน
ปากร้องห้วยจี ้
- หมู่ที่ 8 บ้าน
สองกอง 

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 



 
 

 
 

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการซ้อมแผนการ
เกิดสาธารณภัยต่างๆ    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ซ้อมแผนการเกิดสาธารณภัยต่างๆ  แก่
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อปพร. 
และประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ตากออก เช่น อุปกรณ์ในการฝึกอบรม อาทิ 
เ คมี ดั บ เ พลิ ง  ถั ง ดั บ เ พลิ ง  แก๊ ส หุ ง ต้ ม 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 152 ล าดับที่ 6 

5,000 - ที่ท าการ 
อบต.ตากออก 
- ศพด.ตาก
ออก และปาก
วัง  

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าหมอกควัน    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย
เตือน ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 3) หน้า 13 ล าดับที่ 1 

70,000 หมู่ที่ 1,2,3,4, 
5,7,11,12,15 

- งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 4  95,000               



 
 

 
 

 
 
 
 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติฯลฯ 
เ ช่น  การอบรมให้ความรู้  ก าร รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 149 ล าดับที่ 3  

20,000       ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
เ ช่น  การอบรมให้ความรู้  ก าร รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และการเฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด การอบรม 
รวมถึงกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 156 ล าดับที่ 3  

20,000     ห้องประชุม 
อบต.ตากออก 

ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรม
ในพื้นที่ต าบลตากออก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เฝ้ า ร ะวั งป้ อ งกั นปัญหายา เสพติ ดและ
อาชญากรรมในพื้นที่ต าบลตากออก เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 157 ล าดับที ่4  

15,000     หมู่ที่ 1 - 15 ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) ด าเนินการตามโครงการ                 
     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการรวมพลังเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรวม
พลังเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอบ้านตาก          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 181 ล าดับที่ 2 

30,000 อ.บ้านตาก อ.บ้านตาก             

5 โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมนันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรมของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

- เพื่อจ่ายเป็นเ งินอุดหนุนตามโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการศิลปวัฒนธรรม
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านตาก          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 181 ล าดับที่ 3 

20,000       อ.บ้านตาก อ.บ้านตาก             

รวม 5  105,000               



 
 

 
 

 
 
 
 5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่
เป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
  

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่
เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร
ส านักงาน ห้องประชุม ศูนยฝ์ึกอาชีพ โรงจอด
รถ ห้องน้ า-สุขา รั้ว ถนน คสล. ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า 
คลองไสไ้ก่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 139 ล าดับที่ 8 

30,000    อบต.ตากออก กองช่าง             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ                
     2) หาผู้รับจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
               

     3) ด าเนินตามโครงการ                



 
 

 
 

     4) ตรวจรับงานจ้าง                
     5) เบิกจ่ายเงิน                
     6) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  30,000               

 5.5 แผนงานงบกลาง 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ส ารองจ่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ รวมถึงค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง) หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และเป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.

100,000      หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             



 
 

 
 

2561-2564) หน้า 151 ล าดับที่ 1 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 การจัดการจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
ค่าทาสีตีเส้นจราจร ทางข้าม ถนน เส้นขอบ
ทางบนพื้น แผงกั้น จัดท าป้าย สัญญาณไฟ
จราจร กระจกมองโค้ง หรือค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการจราจร ตามถนน
สายต่างๆ ในเขต อบต.  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/3202 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2539 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 152 ล าดับที่ 8 

20,000       หมู่ที่ 1-15 ส านักงานปลัด             

  1) ท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  120,000               



 
 

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โต๊ะท างาน - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน  2  ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 17 ล าดับที่ 2 

13,000     ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ ตาม พรบ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน                

แบบ ผด.02/1 



 
 

 
 

     4) รายงานผลการด าเนินงาน                
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เก้าอี้ส านักงาน - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 
ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 17 ล าดับที่ 3 

9,000     ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ตู้เก็บเอกสาร - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน กว้าง 118 X ลึก 40 X 
สูง 85 เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง ราคาหลัง
ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 186 ล าดับที่ 3 

5,000     ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โต๊ะท างาน     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 5 
ฟุต    จ านวน  3  ตัว  ราคาตัวละ  6,500  
บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 18 ล าดับที่ 8 

19,500 กองคลัง กองคลัง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โต๊ะท างาน     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 
ฟุต จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 19 ล าดับที่ 9 

5,000     กองคลัง กองคลัง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 5  51,500               

 
 



 
 

 
 

 
1.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องปรับอากาศ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่
ต่ ากว่า 36,000  บีทียู  จ านวน  2  เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  47,000 บาท เพื่อส าหรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากออก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากออก จัดซื้อบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ้
1)  ขนาดที่ ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่ า 
36,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4) มีระบบฟอกอากาศ 
5 )  มี ค วามหน่ ว ง เ วล าการท า ง านของ
คอมเพรสเซอร์ 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

94,000          ศพด.  
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            



 
 

 
 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 24 ล าดับที ่29 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 พัดลมโคจร - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาดใบพัด 
18 นิ้ว  จ านวน  4  ตัว ส าหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากวัง  ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากออก จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หนา้ 24 ล าดับที่ 30  

8,000   ศพด.  
บ้านปากวัง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  102,000               

 



 
 

 
 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ส านักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน  2  ตัว  ราคาตัวละ  3,000  บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 21 ล าดับที่ 17 

6,000     กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โต๊ะท างาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ขนาด  4  
ฟุต  จ านวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  4,900  
บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 21 ล าดับที่ 18 

4,900     กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ตู้เก็บเอกสาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ชนิด  2  
บานเปิดทรงสูง ขนาดกว้าง 18  นิ้ว  ยาว  36  
นิ้ว  สูง  72  นิ้ว  จ านวน  1  หลัง  ราคา
หลังละ  6,000  บาท  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 21 ล าดับที่ 19 

6,000     กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 3  16,900               

 
 



 
 

 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ชุดเครื่องเสยีง - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง
ชุดเล็ก  จ านวน  1 ชุด จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ตู้ล าโพง ขนาด 12 นิ้ว (เสียงแหลม) 
จ านวน 2 ตัว 

2) ตู้ล าโพง ขนาด 18 นิ้ว (เสียงทุ้ม) 
จ านวน 2 ตัว 

3) เครื่ องขยายเสียง ขนาด 4/8 โอม 
จ านวน 1 เครื่อง  

4) มิกเซอร์ ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จ านวน 1 
ตัว  

5) สายล าโพง ยาว 15 เมตร จ านวน 2 
เส้น  

6) สายลิ้งสัญญาณ XLR ยาว 1 เมตร 
จ านวน 4 เส้น 

7) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน 2 
ตัว  

8) ขาตั้งล าโพง จ านวน 2 ต้น 
9) ครอสสามทาง จ านวน 1 ชุด 
10) แร็ก  จ านวน 1 เครื่อง 

74,000 ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 187 ล าดับที่ 13 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  74,000               

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ส าหรับติดตั้งใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากออก จ านวน  1  ชุด จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดภายในหรือ
ภายนอกอาคาร  จ านวน  8  ตัว  
2) อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ
ดิจิตอล แบบ 8 ช่อง  จ านวน  1  ตัว 
3)  ตู้ ส าหรับจั ด เก็ บ เครื่ องและอุปกรณ์  
จ านวน  1  ตู้ 
4) โทรทัศน์ LED ขนาด  32  นิ้ว  จ านวน  1  
เครื่อง 
5 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  1  
เครื่อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 22 ล าดับที่ 24      

80,000   ศพด.  
อบต.ตากออก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                  
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ส าหรับติดตั้งใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากวัง จ านวน  1  
ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้  
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดภายในหรือ
ภายนอกอาคาร  จ านวน  8  ตัว  
2) อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ
ดิจิตอล แบบ 8 ช่อง  จ านวน  1  ตัว 
3)  ตู้ ส าหรับจั ด เก็บ เครื่ องและอุปกร ณ์  
จ านวน  1  ตู้ 
4) โทรทัศน์ LED ขนาด  32  นิ้ว  จ านวน  1  
เครื่อง 
5 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  1  
เครื่อง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

80,000  ศพด.  
บ้านปากวัง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                     

 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 22 ล าดับที่ 24   

               

     1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                    
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  160,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ - เพื่ อ เป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
     2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

60,000     ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
     2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
5) มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 17 ล าดับที่ 4 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 
1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จ านวน 
2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
1) มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm)  
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด้  
4) มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB  
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 

15,800    ส านักงานปลัด ส านักงาน
ปลัด 

            



 
 

 
 

250 แผ่น  
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 17 ล าดับที่ 5 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องคอมพิวเตอร ์ - เพื่ อ เป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
     2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

30,000     กองคลัง กองคลัง             



 
 

 
 

น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
5) มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
9) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

               



 
 

 
 

มิถุนายน 2559 และหนังสือ 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 19 ล าดับที่ 10 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

จัดหาจอภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ แบบ LED  
หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า  21.5  นิ้ว 
จ านวน  1  จอ  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 Pixel  
3) ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
4) ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 19 ล าดับที่ 11 

4,000     กองคลัง กองคลัง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เครื่องพิมพ์ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่
1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จ านวน 
1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
1) มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
2) มีความเร็วในการพิมพร์่างไม่นอ้ยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm)  
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด้  
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB  
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 
250 แผ่น  

7,900     กองคลัง กองคลัง             



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 19 ล าดับที่ 12 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 5  117,700               

 
 
 
 



 
 

 
 

3.2 แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ราคา 4,300 บาท จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี ้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
2) มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที 
(ipm)  
5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

4,300     ศพด. 
ตากออก 

กอง
การศึกษา 

            



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3 หน้า 24 ล าดับที่ 31 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  4,300               

 
 
 
 



 
 

 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องเป่าลม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม จ านวน 
5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นแบบ
สะพานหลัง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ซีซี ก าลัง
เครื่อง 1.5 กิโลวัตต์ อัตราพ่นสูงสุด 6500 
รอบ/นาที เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ส าหรับเป่าใบไม้ ท าแนวป้องกัน
ไฟป่า  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 3) หน้า 20 ล าดับที่ 15 

27,500      หมู่ที่ 1,2,3,4, 
5,7,11,12,15 

- งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
- ส านักงาน
ปลัด 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  27,500               

 



 
 

 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โต๊ะเขยีนหนังสือเด็ก
เล็ก 

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็กเล็ก 
ขนาด 6 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด ส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากวัง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น 
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 23 ล าดับที่ 28  

8,000   ศพด.  
บ้านปากวัง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  8,000               



 
 

 
 

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 6.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ตู้เย็น - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 ตู้ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากวัง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากออก จัดซื้อบัญชีราคามาตรฐาน
ค รุ ภั ณ ฑ์  ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ  โ ด ย มี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจภุายในขั้นต่ า 
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 
เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ์5 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 23 ล าดับที่ 26 

9,400   ศพด.  
ตากออก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เตาแก๊ส - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาด 2  หัว  
จ านวน  1  ชุด ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 23 ล าดับที่ 27 

12,000   ศพด.  
ตากออก 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 2  21,400               

 
 



 
 

 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องเชื่อมโลหะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเช่ือมโลหะ  
(แบบหิ้ว) ขนาด 220 A จ านวน  1  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  9,000  บาท  จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น   
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที่ 20 

9,000      กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  9,000               



 
 

 
 

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
 8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 แท่นตัดไฟเบอร ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์  
ขนาด  14  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง ราคา
เครื่องละ  5,000  บาท  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น   
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที่ 21 

5,000      กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องเจียร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจยีร  จ านวน  
1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  5,500  บาท  
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์  
ส านักงบประมาณ โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 
เครื่องเจียร  ขนาด  5  นิ้ว (125 มิลลเิมตร)  
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  
1,000  วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  
10,000  รอบต่อนาที   
 - เป็นไปตามหนั งสือกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที่ 22 

5,500      กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 สว่านไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  จ านวน  
1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  8,000  บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที่ 23 

8,000      กองช่าง กองช่าง             

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 3  18,500               

 
 
 



 
 

 
 

9. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 9.1 แผนงานกิจการประปา 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องสูบน้ า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 
2 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ค รุ ภั ณ ฑ์  ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ  โ ด ย มี
คุณลักษณะ ดังนี้  
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้า 
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 
มิลลเิมตร) 
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปรมิาณที่
ก าหนด 
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟุต 
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ 
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ 

32,000 ประปา  
อบต.ตากออก  
หมู่ที่ 10,11,12 

กองช่าง             

 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 หน้าท่ี 7 ล าดับที่ 5 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  32,000               

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก 
 
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รถบรรทุกขยะ 
(ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ โดยมคีุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้
ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและ 
สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่นอ้ยกว่า 
5,000 กิโลกรัม 
(2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิเมตร พืน้หนาไม่น้อยกว่า 4.50 
มิลลิเมตร 

2,400,000 หมู่ที่ 1 - 15 ส านักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



 
 

 
 

 
ที ่

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว้ 
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 
ดวง 
- เป็น ไปตามหนั งสือกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

               

  1) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                
     2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม                
     4) รายงานผลการด าเนินงาน                

รวม 1  2,400,000               

 
 



 
 

 
 

 
 
  
 


