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  แผนการดำเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลตากออกในแตปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจาก

งบประมาณรายจายประจำป กลาวคือองคการบริหารสวนตำบลตากออกไดรวบรวมแผนงาน

โครงการตางๆ ตามงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งที่ เปนงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตำบลตากออกที ่ดำเนินการโดยงบประมาณของหนวยงานอื ่น ที ่เขามา

ดำเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลตากออก มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเปน

ตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแตละปงบประมาณ 
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สวนตำบลตากออก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตากออก สวนราชการทุกภาคสวน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผน ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทำแผนดำเนินงานฉบับนี้ในคร้ังนี้

สำเร็จลุลวงไปดวยด ี

  องคการบริหารสวนตำบลตากออก จักไดนำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือ
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  แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตำบล

ตากออกจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่

ตองการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลตากออกประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ตองดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลตากออก ทั้งที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 และที่ดำเนินการโดยหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ

และเอกชน โดยไดจำแนกรายละเอียดสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อให

ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่ดำเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  องคการบริหารสวนตำบลตากออกหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ 

สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการ

ดำเนินงานในเขตพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการ

ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารดวย 
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1.1 บทนำ   

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสำคัญกับการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการกำหนดนโยบาย การ

ปกครอง การบรหิาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ นอก

จากนนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน 

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทำขึ้นเพื่อใหกระจายอำนาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอำนาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริหารสาธารณะพื้นฐานแก

ประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และ

เปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมาก 

 องคการบริหารสวนตำบลตากออกไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหาปซึ่งเปนแผนที่กำหนดยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโดยแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 

5 ป (พ.ศ.2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำป เนื่องจากมีลักษณะเปน

การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสำหรับงบประมาณแตละป โดนครอบคลุมระยะเวลา 5 

ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดการทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 

มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 

6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 องคการบริหารสวนตำบลตากออก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนองคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาแผนองคการบริหารสวนตำบล จึงไดจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน ประจำป พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการ

พัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที ่ดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื ้นที ่ขององคการบริหารสวนตำบลตากออก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื ่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการตางๆ ที ่ไดรับการอนุมัติให

ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ

สวนท่ี 1 

บทนำ 
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การทำงานกับหนวยงานอื ่นๆ รวมทั ้งการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ

ดำเนินงานเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลตากออก มุงหวังวาแผนการ

ดำเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินมวลผลการนำแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติใชเปนอยางดี 

 

1.2 วัตถุประสงคแผนการดำเนินงาน 

 1) แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพื ่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณนั้น

เพื่อใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

 2) แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และประสิทธิภาพ 

 3) แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา

จาก 

  (3.1) งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินงาน) 

  (3.2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน

สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  (3.3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี) 

  (3.4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  (3.5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด

ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
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1.3 ข้ันตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ไดกำหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ท่ี

ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 

  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ใหติดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว สามารถสรุปขั ้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ

ดำเนินงานได 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบลเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตำบลตากออก และโครงการ/กิจกรรมของ

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตำบล 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบล จัดทำรางแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตาก

ออกและหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตำบลตากออก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล และเม่ือ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนำรางแผนการดำเนินงาน

เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบลตากออก เพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการ

ดำเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย 

   1) บทนำ 

   2) วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 

   3) ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

   4) ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

  สวนท่ี 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

   1) บัญชีสรปุจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)  

   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
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   3) บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน 

(ผด.02/1) 

 ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดำเนินงาน เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหความเห็นชอบ

รางแผนการดำเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดำเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 

วัน นับจากวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน แลละตองปดประกาศไวอยางนอย 30 

วัน 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 1) ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

 2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 

 5) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบล 

 6) สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตางๆ ตาม

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดอยางถูกตอง  
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- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- บัญชีจำนวนครุภณัฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตาม

โครงการการพฒันาทองถ่ิน (ผด.02/1) 
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สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

  แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ให

ครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแตละ

ยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย 

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ

ท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

  แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ

พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที ่/โครงการ/

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.02/1) 

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการการพัฒนา

ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/

โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/

ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก 

 

ยุทธศาสตร/ 

แผนงาน 

จำนวน

โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

     

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.91 190,000 1.23 กองชาง 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

13 11.82 2,090,130 13.57 กองชาง 

รวม 14 12.73 2,280,130 14.81  

2. ยุทธศาสตรดานการวาง 

แผน การสงเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และการ

ทองเท่ียว 

     

   2.1 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ   

1 0.91 30,000 0.19 กองการศึกษาฯ 

รวม 1 0.91 30,000 0.19  

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

     

   3.1 แผนงานการศึกษา 20 18.18 1,286,500 8.35 กองการศึกษาฯ 

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 27 24.55 360,000 2.34 สำนักงานปลัด 

   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.82 106,000 0.69 สำนักงานปลัด 

   3.4 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

5 4.55 90,000 0.58 สำนักงานปลัด 

   3.5 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ   

11 10.00 403,000 2.62 กองการศึกษาฯ 

   3.6 แผนงานงบกลาง 4 3.64 9,603,000 62.35 สำนักงานปลัด 

รวม 69 62.73 11,848,500 76.94  

 

 

 

 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร/ 

แผนงาน 

จำนวน

โครงการ 

ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

     

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1.82 70,000 0.45 สำนักงานปลัด 

   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.91 50,000 0.32 กองชาง 

   4.3 แผนงานการเกษตร 3 2.73 30,000 0.19 สำนักงานปลัด 

รวม 6 5.45 150,000 0.97  

5. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการท่ีดี และดานการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

     

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 5.45 712,000 4.62 สำนักงานปลัด,

กองคลัง 

   5.2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

5 4.55 95,000 0.62 สำนักงานปลัด 

   5.3 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

5 4.55 150,000 0.97 สำนักงานปลัด 

   5.4 แผนงานงบกลาง 2 1.82 120,000 0.78 สำนักงานปลัด 

รวม 18 16.36 1,077,000 6.99  

รวมท้ังสิ้น 110 100 15,400,630 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก อำเภอบานตาก จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 1 : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะสาย

ติดดับพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะสาย

บานนายชวน  มูลงาม  

หมูท่ี 3 บานสันปา

ลาน 

- เพื ่อจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายติดดับ

พรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะสายบานนาย

ชวน  ม ูลงาม  หม ู ท ี ่  3 บ านส ันปาลาน 

ระยะทางประมาณ 1,470 เมตร ใหแกการ

ไฟฟาส วนภูม ิภาคสาขาอำเภอบานตาก 

จังหวัดตาก ตามหนังสือสำนักงานการไฟฟา

ส วนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาก ที ่  มท 

5308.18/กฟส.บานตาก 20626 ลงวันที่ 27 

สิงหาคม 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 73 ลำดับท่ี 28 

190,000 หมูท่ี 3 

บานสันปาลาน 

การไฟฟา

สวนภูมภิาค 

สาขาบาน

ตาก 

            

รวม 1  190,000               

แบบ ผด.02 
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาบำรุงรักษา/

ซอมแซมทรัพยสิน 

บำรุงรักษา/ซอมแซมทรัพยสินของ อบต. ให

ส าม า รถ ใช  ง าน ไ ด  ต ามปกติ  อาท ิ  ค า

บำรุงรักษา/ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 

เชน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  

อาคารสำนักงาน หองประชุม ศูนยฝกอาชีพ 

โรงจอดรถ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หองน้ำ – สุขา 

รั้วประเภทตางๆ หรืออาคารที่ไดรับการถาย

โอนจากสวนราชการอื่นๆ เชน โรงสูบน้ำดวย

ไฟฟา คลองสงน้ำ คลองระบายน้ำ คูสงน้ำ 

ทำนบ เขื่อน อางเก็บน้ำ ระบบประปา อาคาร

ระบบประปา ฯลฯ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 63 ลำดับท่ี 71  

350,000 - หมูท่ี 1-15 

- อบต.ตาก

ออก 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 



11 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางเขาสำนักสงฆ

หินตาโงว (สายบานลุง

เกิด สุยะ)  หมูท่ี 1  

บานปากรองหวยจี ้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางเขาสำนักสงฆหินตาโงว (สายบานลุงเกิด 

สุยะ)  หมู ที ่ 1 บานปากรองหวยจี้ ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที ่คอนกรีตไมนอยกวา 

400.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ 

จำนวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบ

เลขท่ี ตก 72401/2562 – ม001 – 003/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 47 ลำดับท่ี 7 

158,850    หมูท่ี 1 

บานปากรอง

หวยจี ้

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยลงแมน้ำจากบาน

นางบุณยพร  พัฒนกุล 

ถึงทาน้ำ หมูท่ี 2 บาน

ปากรองหวยจี ้

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลง

แมน้ำจากบานนางบุณยพร  พัฒนกุล ถึงทา

น้ำ  หมูที่ 2 บานปากรองหวยจี้  ขนาดกวาง 

2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมงานเสริมความสูงคอนกรีตบอพัก

จำนวน 4 บอ หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

155.00 ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหลทาง

ขางละ 0.00-0.25 เมตร ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี 

ตก 72401/2562 – ม002 – 004/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 50 ลำดับท่ี 19 

65,620 หมูท่ี 2  

บานปากรอง

หวยจี ้

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

4 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง ซอยขางบาน

นางอัญชลี ตาตา  

หมูท่ี 2 บานปากรอง

หวยจี ้

- กอสรางถนนลูกรัง ซอยขางบานนางอญัชลี 

ตาตา หมูท่ี 2 บานปากรอง ขนาดกวาง 2.00 

เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบ

เลขท่ี ตก 72401/2562 – ม002 – 005/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 50 ลำดับท่ี 21 

12,660    หมูท่ี 2  

บานปากรอง

หวยจี ้

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายขางวิทยาลยัการ

อาชีพบานตากเขาไป

ถนนสายวงแหวน 

ตั้งแต ถนน คสล. เดิม

เขาไปถนนสายวง

แหวน หมูท่ี 4 บานสัน

ปาลาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาง

วิทยาลัยการอาชีพบานตากเขาไปถนนสายวง

แหวน ตั้งแต ถนน คสล. เดิมเขาไปถนนสายวง

แหวน หมู ที ่ 4 บานสันปาลาน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 

ตารางเมตรพรอมลงลูกร ังไหลทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ จำนวน 1 

ป  าย พร อมต ิดต ั ้ ง  ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี ตก 

72401/2562 – ม004 – 006/62  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 53 ลำดับท่ี 32 

159,340    หมูท่ี 4  

บานสันปาลาน 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายอางเก็บน้ำแพะ

ยาว หมูท่ี 5 บานสัน

ปาลาน  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอางเก็บ

น้ำแพะยาว หมูท่ี 5 บานสันปาลาน ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 

400.00 ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.00-1.00 เมตร และปายโครงการ 

จำนวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบ

เลขท่ี ตก 72401/2562 – ม005 – 007/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 54 ลำดับท่ี 37 

160,980    หมูท่ี 5  

สันปาลาน 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



16 

 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตอจากถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็เดมิ ถึงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิมขางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเขตตดิตอหมูท่ี 

8 หมูท่ี 7 , 8 บานตะ

ฝงสูง,บานสองกอง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนน

คอนกรีตเดิม ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตติดตอหมูที่ 8 หมูท่ี 

7 , 8 บานตะฝงสูง,บานสองกอง ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 554.00 

ตารางเมตรพรอมลงลูกร ังไหลทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ จำนวน 1 

ป  าย พร อมต ิดต ั ้ ง  ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี ตก 

72401/2562 – ม007 – 008/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 55 ลำดับท่ี 39 

220,430      หมูท่ี 7และ 8  

 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 



17 

 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

8 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานนางสมพร  

กาจา หมูท่ี 9 บานวัง

ไมสาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางสมพร กาจา หมูท่ี 9 บานวังไมสาน 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หูชาง 5.80 ตารางเมตร 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 405.80 

ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ จำนวน 

1 ปาย พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี 

ตก 72401/2562 – ม009 – 009/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 56 ลำดับท่ี 44 

162,440   หมูท่ี 9  

บานวังไมสาน 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 



18 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายคลองสงน้ำสายท่ี 

1 บานนางกาบแกว  

หลำทุง ถึงบานนางศรี

สำอาง  ใจคำ หมูท่ี 

10 บานปากวัง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสง

น้ำสายที่ 1 จากบานนางกาบแกว  หลำทุง ถึง

บานนางศรีสำอาง  ใจคำ  หมูที่ 10 บานปาก

วัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่คอนกรีตไมนอย

กวา 400.00 ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหล

ทางขางละ 0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ 

จำนวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบ

เลขท่ี ตก 72401/2562 – ม010 – 010/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 58 ลำดับท่ี 51 

160,660   หมูท่ี 10  

บานปากวัง 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



19 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายโกดังเก็บลำไย ม.

11 ตอจากถนน คสล. 

เดิมถึงเขตตดิตอ ม.15  

หมูท่ี 11 บานวัง

ไมสาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดัง

เก็บลำไย ม.11 ตอจากถนน คสล. เดิมถึงเขต

ติดตอ ม.15  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.00-0.50 เมตร 

และปายโครงการ จำนวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง 

ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.

ตากออก แบบเลขที่ ตก 72401/2562 – ม

011 – 011/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 59 ลำดับท่ี 55 

159,830   หมูท่ี 11  

บานวังไมสาน 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



20 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนาบานนาง 

สุกัญธิญา ปานเขียว  

ไปทางประปา อบต.  

หมูท่ี 12 บานใหมแม

บอน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา

บานนางสุกัญธิญา ปานเขียว ไปทางประปา 

อบต.  หมูที่ 12 บานใหมแมบอน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 

ตารางเมตรพรอมลงลูกร ังไหลทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ จำนวน 1 

ป  าย พร อมต ิดต ั ้ ง  ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี ตก 

72401/2562 – ม012 – 012/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 60 ลำดับท่ี 62 

160,320      หมูท่ี 12  

บานใหมแม

บอน 

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



21 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากจุดกอสรางเดิม 

สายบานนายพิทยา  

สมวงษอินทร หมูท่ี 13 

บานตากออก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากจุด

กอสรางเดมิ สายบานนายพิทยา  สมวงษ

อินทร หมูท่ี 13 บานตากออก  ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 400.00 

ตารางเมตรพรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 

0.00-0.50 เมตร และปายโครงการ จำนวน 1 

ปาย พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของ อบต.ตากออก แบบเลขท่ี ตก 

72401/2562 – ม013 – 013/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 61 ลำดับท่ี 64 

159,340      หมูท่ี 13  

บานตากออก   

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



22 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

13 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหลังศาลา sml  

ตอจากจุดกอสราง

ถนน คสล. เดิม ไป

ทางบานนายมา ภูมมิี

แสง หมูท่ี 15 บาน

ใหมสองกอง   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง

ศาลา sml  หมูที่ 15 บานใหมสองกอง ตอ

จากจุดกอสรางถนน คสล. เดิม ไปทางบาน

นายมา ภูมิมีแสง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.00-0.50 

เมตร และปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 

พรอมติดตั้ง ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ข อ ง  อ บ ต . ต า กอ อ ก  แ บ บ เ ล ข ท ี ่  ต ก 

72401/2562 – ม015 – 014/62 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 61 ลำดับท่ี 65 

159,660      หมูท่ี 15  

บานใหมสอง

กอง   

กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

     6) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 13  2,090,130               
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 2 : ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

  2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดกิจกรรมสงเสรมิ

การทองเท่ียว 

การดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมส งเสร ิมการ

ทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวใน

พ้ืนท่ีตำบล  อำเภอ  จังหวัด เปนการสงเสริม

อาชีพและการแสดงผลงาน ผลผลิตของ

ประชาชนในพ ื ้นท ี ่  โดยจ ายเป นค าจัด

นิทรรศการ  คาเงินรางวัลการประกวดแขงขัน 

คาจัดเวทีและสถานที่ คาตอบแทนการแสดง 

คาอาหารและเครื่องดื ่ม  คาอาหารวาง คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-

2565)  หนา 103 ลำดับท่ี 1 

30,000    วัดพระบรม

ธาตุ  

ต.เกาะตะเภา 

อ.บานตาก 

และแหลง

ทองเท่ียวใน  

ต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  30,000               
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 3 : ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี  

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการอบรม

เสรมิสรางความรูตาม

แนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ดำเนินการกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรู

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแกประชาชน เด็กและเยาวชนในพื ้นท่ี

องค การบร ิหารส วนตำบล โดยจ ายเปน 

คาอาหาร  คาวิทยากร  คาปาย คาวัสดุ

อุปกรณที่ตองใชในการฝกอบรม คาพาหนะ

เด ินทางสำหร ับทัศนะศึกษา ด ูงาน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเก่ียวของ   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 127  ลำดับท่ี 46    

15,000   หองประชุม 

อบต.ตากออก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการอบรมเรียนรู

และเขาใจการใช

เทคโนโลยีอยางไรให

ปลอดภัย 

การดำเนินการกิจกรรมตามโครงการอบรม

เรียนรูและเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางไรให

ปลอดภัย ใหแกเด ็กและเยาวชนในพื ้นท่ี

องค การบร ิการส วนตำบล โดยจ ายเปน 

คาอาหาร คาวิทยากร คาปาย คาวัสดุอุปกรณ

ท่ีตองใชในการฝกอบรม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

จำเปนเก่ียวของ   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 129 ลำดับท่ี  53 

15,000    หองประชุม 

อบต.ตากออก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจดักิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ   

การดำเน ินโครงการจ ัดก ิจกรรมว ันเด็ก

แหงชาติ  ประจำป พ.ศ. 2563 คาใชจาย

ประกอบไปดวย  คาของรางวัล  เงินรางวัล

การประกวดแขงทักษะและเกมสสันทนาการ 

ค  าอาหาร   ค  าว ัสด ุ  อ ุปกรณ  ในการจัด

นิทรรศการและเลนเกมส ค าจ ัดสถานท่ี 

คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด

แขงขัน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 130 ลำดับท่ี 55 

30,000    สวนสาธารณะ 

อบต.ตากออก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ของครู ผู ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา 

และบุคลากรสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตำบล ทั ้งดำเนินการเองและ

หนวยงานจัดตั้ง/หนวยงานอื่นเปนผูจัด เปน

คาวิทยากร คาอาหาร คาจางเหมารถ คาท่ีพัก 

คาเบ้ียเลี้ยงและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารบั

การฝกอบรมของเจาหนาที ่ทองถิ ่น  พ.ศ.

2557  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน (ฉบับ 3) พ.ศ.  2559    

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 116 ลำดับท่ี 19   

30,000 ศพด. กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการอบรมสงเสรมิ

สุขภาพและการ

ปองกันโรคติดตอใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมการอบรมสงเสริมความรู ความ

เขาใจใหแกผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล เกี่ยวกับ

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคติดตอ

ในเด็กปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก 

คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

เครื่องดื่ม คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารบั

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 114 ลำดับท่ี 14 

10,000   ศพด. กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6 จัดกิจกรรมวันแมของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

จัดกิจกรรมในวันแมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ส ังก ัดองคการบร ิหารส วนตำบลตากออก 

จำนวน  2  แหง เชน คาดอกไมสด คาอาหาร

เลี ้ยงพระ คาสังฆทาน คาอาหารกลางวัน

สำหรับผู ปกครองและประชาชนที ่มาร วม

กิจกรรม และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา

ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 125 ลำดับท่ี 42  

10,000   ศพด. กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

7 โครงการเยี่ยมบาน

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก   

กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล  2  แหง 

โดยครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรศูนยพัฒนาเดก็

เล็ก โดยจายเปนคาพาหนะ คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกบุคลากร

ผู ปฏิบัติงาน และคาใชจายอื ่นๆ ที ่จำเปน

เก่ียวของ  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา

ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคฺกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.  2559   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 124 ลำดับท่ี 41 

4,000   บานเด็ก

นักเรียน ศพด. 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

8 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตำบลตาก

ออก 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลตากออก 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 

มิถุนายน  2561   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-

2565)  หนา 111 ลำดับท่ี 3   

233,900 ศพด.  

ศูนยตากออก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  (1)  คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สำหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป 

จำนวน 30 คนๆ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน 

               

  (2)  คาจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป 

               

  (3)  คาหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อายุ 3-5 ป 

               

  (4)  คาอุปกรณการเรียน สำหรับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป   

               

 

 



33 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  (5)  คาเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป 

               

  (6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำหรับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป   

               

  (7) คาใชจายในโครงการสงเสริมการเรยีนรูวัน

สำคัญของชาติและวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา     
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

9 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

ปากวัง 

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานปากวัง  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 

มิถุนายน  2561   

-   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561-

2565)  หนา 111 ลำดับท่ี 3   

156,600 ศพด.  

ศูนยปากวัง 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  (1)  คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สำหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป 

จำนวน 30 คนๆ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน 

               

  (2)  คาจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป 

               

  (3)  คาหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อายุ 3-5 ป 

               

  (4)  คาอุปกรณการเรียน สำหรับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป   
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  (5)  คาเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป 

               

  (6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำหรับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5 ป   

               

  (7) คาใชจายในโครงการสงเสริมการเรยีนรูวัน

สำคัญของชาติและวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา     
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

10 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนและสภาพ 

แวดลอมศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงภูม ิทัศนและสภาพแวดลอมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน

ตำบลตากออก  2  แหง  ไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลตากออก 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากวัง โดยการ

ปรับปรุงหองเรียน ประตู หนาตาง ติดตั้งมุง

ลวด ติดตั้งผามาน จัดทำสวนหยอม จัดตกแตง

ไมดอกไมประดับ ปรับทัศนียภาพ ปรับปรุง

สนามเด็กเลน ปรับปรุงรั้วและประตู ปายศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 120 ลำดับท่ี 29  

50,000      ศพด.  

ท้ัง 2 ศูนย 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนประชาพัฒนา    

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนา จำนวน 18 

คนๆ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 132 ลำดับท่ี 60  

72,000    รร.ประชา

พัฒนา 

รร.ประชา

พัฒนา 

            

12 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูการเกษตรตาม

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียน

ประชาพัฒนา 

อุดหนุนตามโครงการส งเสร ิมการเร ียนรู

การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนประชาพัฒนา   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 133 ลำดับท่ี 63  

10,000   รร.ประชา

พัฒนา 

รร.ประชา

พัฒนา 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

13 โครงการสงเสริมการ

ฝกอาชีพใหแก

นักเรียนโรงเรียน

ประชาพัฒนา    

อุดหนุนตามโครงการสงเสริมการฝกอาชีพ

ใหแกนักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนา    

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 133 ลำดับท่ี 62 

10,000    

 

รร.ประชา

พัฒนา 

รร.ประชา

พัฒนา 

            

14 โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรยีนบาน

วังไมสาน    

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนบานวังไมสาน จำนวน 75 

คนๆ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 134 ลำดับท่ี 65  

300,000    รร.วังไมสาน รร.วังไมสาน 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

15 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูการเกษตรตาม

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบาน

วังไมสาน 

อุดหนุนตามโครงการส งเสร ิมการเร ียนรู

การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบานวังไมสาน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 135 ลำดับท่ี 67 

10,000    รร.วังไมสาน รร.วังไมสาน 

 

            

16 โครงการจดัการขยะ

และคัดแยกขยะใน

โรงเรียนบานวังไมสาน    

 อุดหนุนตามโครงการจัดการขยะและคัดแยก

ขยะในโรงเรียนบานวังไมสาน    

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 134 ลำดับท่ี 66 

10,000    รร.วังไมสาน 

 

 

รร.วังไมสาน 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

17 โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรยีนบาน

ปากวัง   

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนบานปากวัง จำนวน 68 คนๆ 

20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 136 ลำดับท่ี 71 

272,000 รร.บานปากวัง 

 

 

รร.บานปาก

วัง 

 

            

18 โครงการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ จัดทำ

ปุยชีวภาพและสารขับ

ไลแมลงจากธรรมชาติ

โรงเรียนบานปากวัง 

อุดหนุนตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 

จ ัดทำปุ ยช ีวภาพและสารขับไลแมลงจาก

ธรรมชาติใหโรงเรียนบานปากวัง   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 138 ลำดับท่ี 79 

10,000    รร.บานปากวัง 

 

 

รร.บานปาก

วัง 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

19 โครงการปลอดขยะ

โรงเรียนบานปากวัง    

อุดหนุนตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะให

โรงเรียนบานปากวัง   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 137 ลำดับท่ี 75 

10,000    รร.บานปากวัง 

 

 

รร.บานปาก

วัง 

 

            

20 โครงการสงเสริมนิสัย

รักการอานและพัฒนา

หองสมุดในโรงเรียน

บานปากวัง   

อุดหนุนตามโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน

และพัฒนาหองสมุดในโรงเรียนบานปากวัง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 137 ลำดับท่ี 78 

10,000    รร.บานปากวัง 

 

 

รร.บานปาก

วัง 

 

            

รวม 20  1,268,500               
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย พล

เอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอก

หญิง สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลยัลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรสีวางควัฒน 

วรขัตติยราชนาร ี

การดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษส ุน ัขบ า ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญงิ พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื ่อรณรงค

ป องก ันและควบค ุมโรคพิษส ุน ัขบ า โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัคซีน คาจางฉีด

วัคซีน คาสำรวจ คาจางเหมา คาวัสดุอุปกรณ 

และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 139 ลำดับท่ี 1 

60,000        หมูท่ี 1-15 สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

การดำเนินโครงการรณรงคปองกันและควบคุม

โรคไขเล ือดออก จัดกิจกรรมในการควบคุม 

สำรวจ ทำลายแหลงเพาะพันธุของพาหะ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุเคมีภัณฑตางๆ 

คาอาหาร เครื ่องดื ่ม คาจางเหมา ฯลฯ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 139 ลำดับท่ี 2 

40,000        หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมรณรงค                

     4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     5) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

1 บานปากรองหวยจี้

   

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 1 บานปากรองหวยจี้         

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 

-2564) หนา 141 ลำดับท่ี 8 

9,900         หมูท่ี 1 

บานปากรอง

หอยจี้ 

หมูท่ี 1 

บานปากรอง

หอยจี้ 

            

4 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 1 บานปากรอง

หวยจี ้

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 1 บานปาก

รองหวยจี้         

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-

2565) หนา 141 ลำดับท่ี 9 

10,100 หมูท่ี 1 

บานปากรอง

หอยจี้ 

หมูท่ี 1 

บานปากรอง

หอยจี้ 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

2 บานปากรองหวยจี้ 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 2 บานปากรองหวยจี้ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2564) หนา 142 ลำดับท่ี 10 

8,000 หมูท่ี 2 

บานปากรอง

หอยจี้ 

หมูท่ี 2 

บานปากรอง

หอยจี้ 

            

6 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 2 บานปากรอง

หวยจี ้

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 2 บานปาก

รองหวยจี้ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 143 ลำดับท่ี 11 

12,000 หมูท่ี 2 

บานปากรอง

หอยจี้ 

หมูท่ี 2 

บานปากรอง

หอยจี้ 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

7 โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน 

ศาสตราจารย พล

เอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอก

หญิง สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลยัลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรสีวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี หมู

ท่ี 3 บานสันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จ า ก โ ร ค พ ิ ษ ส ุ น ั ข บ  า  ต า ม พ ร ะ ป ณ ิ ธ า น 

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมูท่ี 3 บานสัน

ปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 143 ลำดับท่ี 12 

7,150 หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

            

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

8 โครงการเคาะประตู

บานรณรงคใหใช

เกลือและผลิตภณัฑ

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

3 บานสันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการเคาะประตูบานรณรงคให

ใชเกลือและผลิตภัณฑไอโอดีนของสมเด็จพระ

กน ิษฐาธ ิ ร าช เ จ  า  กรมสม เด ็ จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 3 บาน

สันปาลาน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 144 ลำดับท่ี 13 

5,000 หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

            

9 โครงการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหติสูง ลดหวาน 

มัน เค็ม หมูท่ี 3 บาน

สันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี ่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลด

หวาน มัน เค็ม หมูท่ี 3 บานสันปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 144 ลำดับท่ี 14 

7,850 หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 3 

บานสันปา

ลาน 

            



48 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

10 โครงการปองกันการ

เกิดโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูท่ี 4 บาน

สันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการปองกันการเกิดโรคขาด

สารไอโอดีน หมูท่ี 4 บานสันปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 145 ลำดับท่ี 15 

9,180 หมูท่ี 4 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 4 

บานสันปา

ลาน 

            

11 โครงการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหติสูง ลดหวาน 

มัน เค็ม หมูท่ี 4 บาน

สันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี ่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลด

หวาน มัน เค็ม หมูท่ี 4 บานสันปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 145 ลำดับท่ี 16 

10,820 หมูท่ี 4 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 4 

บานสันปา

ลาน 

            

 

 



49 

 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

12 โครงการปองกันการ

เกิดโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูท่ี 5 บาน

สันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการปองกันการเกิดโรคขาด

สารไอโอดีน หมูท่ี 5 บานสันปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-

2565) หนา 146 ลำดับท่ี 17 

9,180 หมูท่ี 5 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 5 

บานสันปา

ลาน 

            

13 โครงการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหติสูง ลดหวาน 

มัน เค็ม หมูท่ี 5 บาน

สันปาลาน 

อุดหนุนตามโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี ่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลด

หวาน มัน เค็ม หมูท่ี 5 บานสันปาลาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 146 ลำดับท่ี 18 

 

10,820 หมูท่ี 5 

บานสันปา

ลาน 

หมูท่ี 5 

บานสันปา

ลาน 

            

 



50 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

14 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

7 บานตะฝงสูง 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 7 บานตะฝงสูง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2564) หนา 147 ลำดับท่ี 19 

11,000 หมูท่ี 7 

บานตะฝงสูง 

หมูท่ี 7 

บานตะฝงสูง 

            

15 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 7 บานตะฝงสูง 

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 7 บานตะ

ฝงสูง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 147 ลำดับท่ี 20 

9,000 หมูท่ี 7 

บานตะฝงสูง 

หมูท่ี 7 

บานตะฝงสูง 

            

 



51 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

16 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 8 บานสองกอง 

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 บานสอง

กอง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   

ลำดับท่ี 21 

12,000 หมูท่ี 8  

บานสองกอง 

หมูท่ี 8  

บานสองกอง 

            

17 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

8 บานสองกอง 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 8 บานสองกอง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2564) หนา 148 ลำดับท่ี 22 

8,000 หมูท่ี 8  

บานสองกอง 

หมูท่ี 8  

บานสองกอง 

            

 



52 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

18 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

9 บานวังไมสาน  

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 9 บานวังไมสาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2564) หนา 149 ลำดับท่ี 23 

9,500 หมูท่ี 9  

บานวังไมสาน

  

หมูท่ี 9  

บานวังไมสาน 

            

19 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 9 บานวัง

ไมสาน 

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 9 บานวัง

ไมสาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 149 ลำดับท่ี 24 

10,500 หมูท่ี 9  

บานวังไมสาน

  

หมูท่ี 9  

บานวังไมสาน 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

20 โครงการการควบคุม

และปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 10 บาน

ปากวัง 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมและปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี หมูท่ี 10 บานปากวัง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 150 ลำดับท่ี 25 

20,000 หมูท่ี 10  

บานปากวัง

  

หมูท่ี 10  

บานปากวัง 

            

21 โครงการการควบคุม

และปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 11 บาน

วังไมสาน 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมและปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี หมูท่ี 11 บานวังไมสาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 150 ลำดับท่ี 26 

11,000 หมูท่ี 11  

บานวังไมสาน

  

หมูท่ี 11  

บานวังไมสาน 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

22 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา 

ตานภัยมะเร็งเตานม 

หมูท่ี 11 บานวัง

ไมสาน   

 

 

 

 

 

อุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 11 บานวัง

ไมสาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 151 ลำดับท่ี 27 

9,000 หมูท่ี 11  

บานวังไมสาน

  

หมูท่ี 11  

บานวังไมสาน 

            

23 โครงการการควบคุม

และปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน หมูท่ี 12 

บานใหมแมบอน 

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมและปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีน หมูท่ี 12 บานใหมแมบอน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 151 ลำดับท่ี 28 

20,000 หมูท่ี 12  

บานใหมแม    

   บอน  

หมูท่ี 12  

บานใหมแม

บอน 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

24 โครงการปองกันการ

เกิดโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูท่ี 13 

บานตากออก 

อุดหนุนตามโครงการปองกันการเกิดโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูท่ี 13 บานตากออก 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 152 ลำดับท่ี 29 

9,180 หมูท่ี 13 

บานตากออก

  

หมูท่ี 13  

บานตากออก 

            

25 โครงการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหติสูง ลดหวาน 

มัน เค็ม หมูท่ี 13 

บานตากออก 

อุดหนุนตามโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดหวาน 

มัน เค็ม หมูท่ี 13 บานตากออก 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 152 ลำดับท่ี 30 

10,820 หมูท่ี 13 

บานตากออก

  

หมูท่ี 13  

บานตากออก 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

26 โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีหมูท่ี 

15 บานใหมสองกอง

  

อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี หมูท่ี 15 บานใหมสองกอง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2559 และเปนไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2564) หนา 153 ลำดับท่ี 31 

11,000 หมูท่ี 15 

บานใหมสอง   

   กอง  

หมูท่ี 15 

บานใหมสอง

กอง 

            

27 โครงการชวยลดการ

ติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทย พระ

เจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารี

นาถ หมูท่ี 15 บาน

ใหมสองกอง 

อุดหนุนตามโครงการชวยลดการตดิเอดสจากแม

สูลูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองค

เจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมูท่ี 15 

บานใหมสองกอง 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 153 ลำดับท่ี 32 

9,000 หมูท่ี 15 

บานใหมสอง   

   กอง  

หมูท่ี 15 

บานใหมสอง

กอง 

            

รวม 27  360,000               
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการกอสราง หรือ

ปรับปรุง ซอมแซมท่ี

อยูอาศัยใหกับผูพิการ 

ผูยากไรและ

ผูดอยโอกาส  

การดำเนินโครงการกอสราง หรือปรับปรุง 

ซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับผูพิการ ผูยากไรและ

ผูดอยโอกาส ตามแนวทางประชารัฐ โดยจาย

เปนคาวัสดุกอสราง สำหรับกอสราง หรือ

ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัย โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย ไม ทินเนอร น้ำมันสน สี แปรง

ทาส ี  ป ูน  ทราย อ ิ ฐหร ือซ ี เมนต บล ็อก 

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องเพดาน สังกะสี  

ตะปู ลวด เหล ็กเสน เหล ็กร ูปพรรณ ทอ

ประปา ทอระบายน้ำ หรือคาจางเหมาตางๆ 

ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จำเปนและเกี่ยวของ 

เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได

ในการดำรงชีพ  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 110 ลำดับท่ี 15 

ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 103 ลำดับท่ี 14 

100,000      หมูท่ี 1-15 สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) แตงตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกผูยากไร 

ผูดอยโอกาส 

               

     4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     5) รายงานผลการดำเนินงาน                

2 โครงการขอรับเงิน

อุดหนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจำปงบประมาณ 

2563  

  

อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก

องค กรปกครองส  วนท องถ ิ ่ น  ประจำป

งบประมาณ 2563 ใหแกก่ิงกาชาดอำเภอบาน

ตาก จังหวัดตาก ตามหนังสือสำนักงานก่ิง

กาชาดอำเภอบานตาก ที่ กอ.บต.01/27 ลง

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 110 ลำดับท่ี 18 

6,000         หมูท่ี 1-15 ก่ิงกาชาด 

อ.บานตาก 

            

รวม 2  106,000               
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3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสงเสริมอาชีพ

แกประชาชน 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน  อาทิ โครงการฝกอบรมอาชีพ

ตางๆ  การพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหประชาชน

มีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต สามารถพึง

พาตนเองไดอยางยั่งยืน แกไขปญหาการ

วางงาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 

คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของในการ

ฝกอบรม คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 106 ลำดับท่ี 1  

20,000       หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสงเสริม

พัฒนาสตรีและ

สถาบันครอบครัว         

การดำเนินโครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและ

สถาบันครอบครัว เพื่อการสงเสริมภาวะผูนำ

แกสตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตางๆ 

การให ความร ู  เพ ื ่อพ ัฒนาครอบคร ัวแก

ประชาชนในพื้นที ่ โดยมีคาใชจายประกอบ 

ดวย คาอาหาร คาเครื ่องดื ่ม คาตอบแทน

วิทยากร ค าเช าที ่พ ัก ค าว ัสด ุอ ุปกรณ ท่ี

เกี ่ยวของในการฝกอบรม คาจางเหมาตางๆ 

ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 

และที่แกไขเพิ ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 110 ลำดับท่ี 16  

10,000    หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู

พิการและ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

การดำเน ินโครงการส งเสร ิมและพ ัฒนา

คุณภาพชีว ิตผู พ ิการและผู ด อยโอกาสทาง

สังคม อาทิ การสงเสริมอาชีพ ฯลฯ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 

คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุ

อุปกรณที ่เกี ่ยวของในการฝกอบรม คาจาง

เหมาตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและ

เก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 109 ลำดับท่ี 12    

20,000      หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 การสงเสริมให

ผูสูงอายุมสีุขภาพกาย 

สุขภาพใจท่ีดี    

การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู และพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู ส ูงอายุ อาทิ จัดกิจกรรมวัน

ผูสูงอายุ , จัดกิจกรรมสรางคุณคาผู สูงอายุ 

หรือเชิดชูผูสูงอายุ และการสงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ อบต.ตากออก 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คา

วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของในการฝกอบรม คาจาง

เหมาตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและ

เก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายเพื ่อชวยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 139 ลำดับท่ี 3  

10,000 หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชน 

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 

คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการ

ฝ กอบรม ค าจ างเหมาต างๆ ฯลฯ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 108 ลำดับท่ี 8 

30,000 หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 5  90,000               
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  3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาใชจายในการเขา

รวมแขงขันกีฬาใน

ระดับตางๆ 

การเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีหนวยงาน

อื่นจัดขึ้น เชน คาใชจายสำหรับผูควบคุมทีม  

ผูฝกสอน นักกีฬา คาตอบแทนบุคคลที่มิใช

เจาหนาที ่รัฐ คาใชจายในการฝกซอมกีฬา 

คาอาหารและเครื ่องดื ่มสำหรับนักกีฬา คา

อุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา ของ

นักกีฬา ผู ฝ กสอน หรือผู ควบคุมทีม และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถิ ่น พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 3) พ.ศ.  2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 155 ลำดับท่ี 2 

30,000 อ.บานตาก 

และ จ.ตาก 

กอง

การศึกษาฯ 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการแขงขันกีฬา 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน เด็กและ

เยาวชน ประจำป 

2563   

การจ ัดแข งข ันก ีฬา น ักเร ียน น ักศ ึกษา 

ประชาชน เด็กและเยาวชน ประจำป 2563  

เช น ค าเช าหร ือเตร ียมสนามแข งข ัน คา

อุปกรณกีฬา  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจำ

สนาม คาตอบแทนเจาหนาที ่จัดการแขงขัน

กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คา

จัดทำปาย คาโลหรือถวยรางวัล เงินรางวัล คา

ชุดกีฬาคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปด-ปด คาการแสดงหรือ

กีฬาสาธิต คาริ้วขบวน และคาใชจายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององค กรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 155 ลำดับท่ี 1 

200,000     สนามกีฬา  

อบต.ตากออก 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                



66 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการกีฬาเพ่ือ

มวลชน (แชลเลนจ

เดย) 

การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ

เดย) ประจำป 2561  เชน คาจางผู นำออก

กำลังกาย  คาเชาเครื่องเสียง คารางวัลหรือ

ของสมนาคุณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จำเปน

และเก่ียวของ    

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 155 ลำดับท่ี 3 

3,000    ลานกีฬา  

อบต.ตากออก 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 

 

 

 



67 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการแขงขันกีฬา

เด็กปฐมวัยเกมส    

การจัดแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา

ในพื ้นที ่องคการบริหารสวนตำบลตากออก 

รวมทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ

บริหารสวนตำบลตากออก  2  แหง เชน คา

เชาหรือเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา  

ค  า ตอบแทน เ จ  า หน  า ท ี ่ ป ร ะ จ ำส น า ม 

คาตอบแทนเจาหนาที ่จ ัดการแขงขันกีฬา 

คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดทำปาย 

คาโลหรือถวยรางวัล เงินรางวัล คาชุดกีฬา

ค าอาหาร ค าอาหารว างและเคร ื ่องดื่ ม  

คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปด-ปด คาการแสดงหรอื

กีฬาสาธิต คาริ้วขบวน และคาใชจายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของ  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 112 ลำดับท่ี 4 

20,000    สนามกีฬา 

อบต.ตากออก 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 



68 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการสงเสริม

ประเพณีลอยกระทง    

การจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริม  อนุรักษ 

และสืบสานประเพณีลอยกระทง  เชน คา

จัดทำกระทงนำขบวนแหง คาเงินรางวัลการ

ประกวดแขงขัน คาจัดเวที คาตอบแทนการ

แสดง คาอาหารวางรับรองแขก คาอาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จำเปนและ

เก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 159 ลำดับท่ี 1 

10,000    วัดวังมะกอก 

หมูท่ี 7  

บานตะฝงสูง 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 

 



69 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6 โครงการสงเสริม

ประเพณีสงกรานต

และวันผูสูงอายุ

แหงชาติ 

การจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมประเพณี

สงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ เชน คาเงิน

รางวัล  คาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม 

คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณในการจัด

นิทรรศการ คาจางเหมา และคาใชจายอื่นท่ี

จำเปนและเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 159 ลำดับท่ี 2 

40,000 อบต.ตากออก กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

7 โครงการสงเสริม

ประเพณีบุญเดือนเกา 

(เหนือ)       

การจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมประเพณี

บุญเดือนเกา (เหนือ) เชน คาตุงไชย คาเครื่อง

ไทยทาน คาแตงกาย และคาจัดขบวนแห  

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาปาย คาจางเหมา 

และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 159 ลำดับท่ี 3 

20,000   ศาลพอหลวง 

หมูท่ี 10 

บานปากวัง 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

8 โครงการสงเสริม

ประเพณีและวันสำคญั

ตางๆ ทาง

พระพุทธศาสนา 

การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนาตางๆ เชน วันมาฆบูชา 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 

ประเพณีแหเทียนพรรษา ฯลฯ โดยจายเปนคา

การจัดพิธีทำบุญตักบาตร คาอาหารเลี้ยงพระ 

คาอาหารกลางวันในกิจกรรม คาวิทยากร และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงข ันกีฬาขององคกรปกครองส วน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 160 ลำดับท่ี 3 

10,000 วัดและสำนัก

สงฆในเขต 

อบต.ตากออก 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

 

 



72 

 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

9 โครงการอบรมพัฒนา

ชีวิต สรางวิถีแหง

ความสุขดวย

พระพุทธศาสนา 

การจัดกิจกรรมในโครงการอบรมสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางวิถีแหงความสุขดวย

พระพุทธศาสนา  โดยจายเปนคาวิทยากร  คา

วัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาสถานที ่ และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 160 ลำดับท่ี 2 

35,000   หองประชุม 

อบต.ตากออก 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

10 โครงการสงเสริม

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การดำเนินโครงการอบรมสงเสริมอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ ่น โดยจายเปนคา  วิทยากร  

คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปายโครงการ 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 158 ลำดับท่ี 1 

20,000    - หมูบาน 13 

หมูบาน 

- อบต.ตาก

ออก 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11 โครงการกิจกรรมงาน

ประเพณีทองถ่ินและ

วันสำคัญของชาต ิ

อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นและวัน

สำคัญของชาติใหแกที่ทำการปกครองอำเภอ

บานตาก ตามหนังสืออำเภอบานตาก ที่ ตก 

0218.2/ว 530 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 159 ลำดับท่ี 4 

15,000   อ.บานตาก อ.บานตาก             

รวม 11  403,000               
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3.6 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ ื ่อจ ายเป นเง ินช วยเหล ือค าครองชีพ

ผู ส ูงอายุ ให ม ีความเปนอยู ท ี ่ด ีข ึ ้น ตาม

โครงการสร างหล ักประกันรายได ให แก

ผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี ้ยยังชีพผู สูงอายุ) จำนวน 12 

เดือน  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยหล ักเกณฑการจ ายเง ินเบ ี ้ยย ั งชีพ

ผู ส ูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2552  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 107 ลำดับท่ี 2 

7,413,000     หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูพกิาร 

ให ม ีความเปนอย ู ท ี ่ด ีข ึ ้น ตามโครงการ

เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ

หรือทุพพลภาพ (เบี ้ยยังชีพผู พ ิการหรือ

ทุพพลภาพ) จำนวน 240 ราย จำนวน 12 

เดือน  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการให  

2,120,000 หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2553 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 107 ลำดับท่ี 3 

               

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูปวย

เอดส ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตามโครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก

ผูดอยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับ

สนับสนุนสงเคราะหเบี ้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

จำนวน 10 รายๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 

เดือน  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 1381 ลง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจายเงิน

สงเคราะหเพื ่อการยังชีพขององคปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ 17 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 107 ลำดับท่ี 1 

60,000     หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาใชจายเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชน 

เพื่อชวยเหลือประชาชน ในการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีว ิต ผู ส ูงอายุ ผ ู พ ิการ ผู

ยากไรผู ด อยโอกาส ผู ไร ที ่พึ ่ง และผู ปวย

เรื้อรังตาง ๆ ฯลฯ  

- เปนไปตามระเบียบ วาดวยคาใชจายเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 107 ลำดับท่ี 4  

10,000      หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             

รวม 4  9,603,000               
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 4 : ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

  4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงคให

ความรูการคัดแยก

ขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนและชุมชน 

การดำเนินโครงการรณรงคการคัดแยกขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน เชน กิจกรรม

ผาปาขยะ อบรมใหความรู สงเสริมการจดัทำ

ปุยชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย 

เป นต น โดยม ีค  า ใช จ  ายประกอบด วย 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจางเหมา คาที่พัก 

คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของรวมถึง

คาจางเหมาอื่นๆ และคาใชจายอื่นที่จำเปน

และเก่ียวของ ฯลฯ  

- เป นไปตามพระราชบัญญัติร ักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ,หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 

0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 และหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี 

มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 167 ลำดับท่ี 2 

20,000      หมูท่ี 1-15 สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

2 โครงการหนาบาน

สะอาด หลังบานนา

อยู   

การดำเนินโครงการหนาบานสะอาด หลังบาน

น าอย ู   เพ ื ่อเป นค าใช จ ายประกอบดวย 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจางเหมา คาที่พัก 

คาวิทยากร คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณท่ี

เก ี ่ยวข องรวมถ ึงค าจ างเหมาอ ื ่นๆ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ ฯลฯ  

- เป นไปตามพระราชบัญญัติร ักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ,หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 

0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 และหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี 

มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 140 ลำดับท่ี 7 

50,000      หมูท่ี 1-15 สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 2  70,000               
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  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนสภาพแวดลอม

ตางๆ 

บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอมตาง 

ๆ เกาะกลางถนน หนาอาคารสำนักงาน หอง

ประชุม สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สวน

สุขภาพ สนามกีฬา ฯลฯ   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 166 ลำดับท่ี 9 

50,000      อบต.ตากออก กองชาง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) หาผูรับจางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) ดำเนินการตามโครงการ                

     4) ตรวจรับงานจาง                

     5) เบิกจายเงิน                

รวม 1  50000               
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4.3 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 จัดกิจกรรมสงเสรมิ 

อนุรักษฟนฟู 

บำรุงรักษา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การดำเนินการจัดกิจกรรม การคุมครอง ดูแล 

บำร ุ งร ักษา ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม อาทิ จัดกิจกรรมปลูกตน จัดหา

ตนกลาแจกจายใหราษฎรในเขตพื้นที่ อบต. 

การจัดทำฝายชะลอน้ำสรางความชุมช่ืน การ

ขุดลอกแมน้ำ หวย หนอง คลอง บึง หรือการ

อบรมให ความร ู   ฯลฯ เช น ค าอาหาร 

เครื่องดื่ม ของรางวัล เงินรางวัลการประกวด

แขงขัน คาวัสดุ อุปกรณ คาอุปกรณในการ

จัดสถานท่ี คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 163 ลำดับท่ี 2       

20,000       หมูท่ี 1-15 สำนักงาน

ลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถ่ิน 

การดำเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ทองถิ่น “ตนลาน” ซึ่งเปนพืชประจำถิ่นของ

ตำบลตากออกที่กำลังสูญหาย ใหคงอยูคูกับ

ชุมชนตอไป ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ

กน ิษฐาธ ิราชเจ า  กรมสมเด ็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน 

คาอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล เงินรางวัล

การประกวดแขงขัน คาวัสดุ อุปกรณ คา

อุปกรณในการจัดสถานท่ี คาจางเหมาบริการ 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง

วันท่ี 26 มกราคม 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 164 ลำดับท่ี 5 

5,000       หมูท่ี 1 และ  

หมูท่ี 2 

บานปากรอง

หวยจี ้

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสนับสนุน

การปองกันและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการปองกัน

แ ล ะ ฟ   นฟ ู ท ร ั พ ย า กร ธ ร รมช าต ิ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม ใหแกที ่ทำการปกครองอำเภอ

บานตาก ตามหนังสืออำเภอบานตาก ที่ ตก 

0218.2/ว 530 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 166 ลำดับท่ี 10 

5,000   อ.บานตาก อ.บานตาก             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 3  30,000               
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการท่ีดี และดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาใชจายสำหรับการ

เลือกตั้ง 

การดำเนินการสำหรับการเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นตามกฎหมายกำหนด  

เ ช  น  ค  า ว ั ส ด ุ  อ ุ ป ก ร ณ   ค  า ร ณ ร งค  

ประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมา 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาฝกอบรมใหความรูแก 

คกก.การเลือกตั้งทองถิ่น และคาใชจายอื่นท่ี

จำเปนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 175 ลำดับท่ี 3 

400,000 อบต.ตากออก สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาใชจายในการจัด

งาน 

การจัดงานตางๆ และหรือจัดกิจกรรมงานรัฐ

พ ิธ ีหร ือว ันสำค ัญของชาติ  หร ือการจัด

กิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ ่งชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย อาทิ วันแม , วันป

ย ะ  ,  ก า ร จ ั ด ง า น เ ฉ ล ิ ม พ ร ะ เ ก ี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง

กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ

ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยู หัวและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา และหรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

ตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด และรัฐบาล 

หรือจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง

ชาต ิ  ศาสนา พระมหากษัตร ิย  ,  การจัด

กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจาย

ในการจัดฝกอบรมจิตอาสา จัดทำซุมเฉลิม

พระเกียรติ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี 

คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ธงตราสัญญา

ลักษณ ปาย คาพวงมาลา ดอกไม กระเชา

ดอกไม คาวัสดุ  

50,000 อบต.ตากออก สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

การจัดนิทรรศการ คาจางเหมาบริการ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ด วยคาใช จ ายในการจัดงาน การจ ัดการ

แขงข ันกีฬา และการส งน ักก ีฬาเข าร วม

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 170 ลำดับท่ี 6 

               

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาใชจายในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  

การจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาความรู สาม

สามารถ และทัศนศึกษาดูงานหนวยงานอื่นๆ 

ของคณะผ ู  บร ิหาร  สมาช ิ กสภา อบต. 

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ผูนำชุมชน 

อสม. และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง

ต างๆ  ฯลฯ ท ั ้ งดำเน ินการเองและหรือ

หนวยงานอื่นดำเนินการ อาทิ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานขององคการบริหารสวนตำบล

ตากออก การฝกอบรมใหความรูดานระเบียบ 

กฎหมาย ขอบังคับ พรบ. ตางๆ หรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เปนตน โดยมี

ค  า ใช จ  ายประกอบด วย ค  าอาหาร ค า

เ คร ื ่ อ งด ื ่ ม  ค  า จ  า ง เหมารถ  ค  าท ี ่ พั ก 

คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวของรวมถึงคาจางเหมาตางๆ 

ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

50,000     อบต.ตากออก สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 168 ลำดับท่ี 1 

               

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการ อบต.ตาก

ออกเคลื่อนท่ี พบ

ประชาชน 

การดำเนินโครงการ อบต.ตากออกเคลื่อนท่ี 

พบประชาชน เพ่ือใหบริการประชาชนแบบ

เชิงรุกและเปนการบริการประชาชนอยาง

ท่ัวถึงท้ังตำบล เชน การรับเรื่องราวรองทุกข 

การบริการงานดานสวัสดิการสังคม การ

บริการรบัเสยีภาษี การใหคำปรึกษา การ

อบรมใหความรูเก่ียวกับ พรบ.ขอมูลขาวสาร 

ฯลฯ โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาอาหาร 

คาเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาท่ีพัก คา

วิทยากร คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของรวมถึง

คาจางเหมาอ่ืนๆ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปน

และเก่ียวของ ฯลฯ  

- เปนไปตามพระราชบัญญตัิสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 170 ลำดับท่ี 5 

40,000     อบต.ตากออก สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือ

ศึกษา วิจัย 

ประเมินผลหรือพัฒนา

ระบบตางๆ 

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ หรือเพ่ือ

จ ายเปนคาใช จ ายในการดำเนินการจาง

องค กรหร ือสถาบ ันท ี ่ เป นกลางเพ ื ่อเปน

ผ ู ดำเน ินการสำรวจความพ ึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

20,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ี อบต.ตาก

ออก ท้ัง 13 

หมูบาน 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ                

     2) หาผูรับจาง                 

     3) ดำเนินการ                

     4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     5) รายงานผลการดำเนินงาน                

5 โครงการจดัทำหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน และการ

จัดทำฐานขอมูลใน

การจัดเก็บรายได 

การดำเนินโครงการจัดทำหรือปรับปรุงขอมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการ

จัดทำฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได ของ 

อบต.ตากออก  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 171 ลำดับท่ี 9 

150,000   ระบบแผนท่ี

ภาษี  

อบต.ตากออก 

กองคลัง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ                

     2) หาผูรับจาง                 

     3) ดำเนินการ                

     4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     5) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6 โครงการออกหนวย

ภาษีเคลื่อนท่ี 

การดำเนินโครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

สำรวจและประเมินภาษี โดยมีคาใชจ าย

ประกอบดวย ปายประชาสัมพันธ คาอาหาร 

คาเครื ่องดื ่ม และคาใชจายอื ่นที ่จำเปนท่ี

เก่ียวของฯลฯ   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 171 ลำดับท่ี 8 

2,000 13 หมูบาน กองคลัง             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 6  712,000               
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  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงค

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 

การดำเนินโครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ ปาย

เตือน ปายบอกทาง ปายจราจร ปายรณรงค 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ 

และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลง

วันที ่ 22 กันยายน 2557 และเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 

2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 177 ลำดับท่ี 2 

10,000 - หมูท่ี 1 บาน

ปากรองหวยจี ้

- หมูท่ี 8 บาน

สองกอง 

- งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงค

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

สงกรานต 

การดำเนินโครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ 

ปายเตือน ปายบอกทาง ปายจราจร ปาย

รณรงค คาอาหาร เครื ่องดื ่ม คาจางเหมา

ตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอื ่นที ่จำเปนและ

เก่ียวของ  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลง

วันที ่ 22 กันยายน 2557 และเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 

2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 177 ลำดับท่ี 3 

10,000 - หมูท่ี 1 บาน

ปากรองหวยจี ้

- หมูท่ี 8 บาน

สองกอง 

- งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการซอมแผนการ

เกิดสาธารณภัยตางๆ    

การดำเนินโครงการซอมแผนการเกิดสาธารณ

ภัยต างๆ แกผ ู บร ิหาร สมาชิก พนักงาน 

ลูกจ าง อปพร. และประชาชน และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากออก เชน อุปกรณใน

การฝกอบรม อาทิ เคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง 

แกสหุงตม คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจางเหมา

ตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอื ่นที ่จำเปนและ

เก่ียวของ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 178 ลำดับท่ี 5 

5,000 - ท่ีทำการ 

อบต.ตากออก 

- ศพด.ตาก

ออก และปาก

วัง  

- โรงเรียนใน

พ้ืนท่ี อบต. 

- งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุมไฟ

ปาหมอกควัน   

  

การดำเน ินโครงการรณรงค ป องกันและ

ควบคุมไฟปา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

วัสดุอุปกรณ ปายเตือน ปายบอกทาง ปาย

จราจร ปายรณรงค คาอาหาร เครื ่องดื่ม 

คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นที่จำเปน

และเก่ียวของ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจำเปน

และเก่ียวของ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 180 ลำดับท่ี 13 

20,000 หมูท่ี 1,2,3,4, 

5,7,11,12,15 

- งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาไฟปา 

และหมอกควันใน

พ้ืนท่ีอำเภอบานตาก  

อุดหนุนตามโครงการปองกันและแกไขปญหา

ไฟปา และหมอกควันในพ้ืนท่ีอำเภอบานตาก 

ใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอบานตาก ตาม

หนังสืออำเภอบานตาก ท่ี ตก 0218.2/ว 530 

ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 181  ลำดับท่ี 14  

50,000 หมูท่ี 1,2,3,4, 

5,7,11,12,15 

อำเภอ 

บานตาก 

            

รวม 5  95,000               
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  5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสงเสริม

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติฯลฯ 

เช น  การอบรมให ความร ู   การรณรงค

ประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อจายเปนคาวิทยากร 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดทำเอกสาร คาวัสดุ

อุปกรณ คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ และคาใชจาย

อ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 175 ลำดับท่ี 2  

50,000       หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

ในชุมชน 

การดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน เชน การอบรมใหความรู 

การรณรงคประชาสัมพันธ และการเฝาระวัง

ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด การ

จัดหาวัสดุอุปกรณในการตรวจหาสารเสพติด 

การอบรม รวมถึงกิจกรรมบำบัดฟนฟูผูติด/ผู

เสพยาเสพติด ฯลฯ เพื่อจายเปนคาวิทยากร 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดทำเอกสาร คาวัสดุ

อุปกรณ คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ และคาใชจาย

อ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 183 ลำดับท่ี 2  

20,000     หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ                

     2) ดำเนินการตามโครงการ                 

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

การปองกัน และแกไข

ปญหายาเสพตดิของ

จังหวัดตาก 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณการปองกัน และ

แกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดตาก ใหแกท่ี

ทำการปกครองจังหวัดตาก (กลุ มงานความ

ม ั ่นคง) /  ศ ูนย อำนวยการป องก ันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (ศอ.ปส.จ.

ตาก) ตามหนังสือ ศอ.ปส.จ.ตาก ดวนที่สุด ท่ี 

ตก 0018.3(ศอ.ปส.จ.ตาก) / ว 274 ลงวันท่ี 

24 กรกฎาคม 2562         

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 184 ลำดับท่ี 4 

30,000 จังหวัดตาก จังหวัดตาก             
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรวมพลังเฝา

ระวังปญหายาเสพติด 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการรวมพลัง

เฝ าระวังปญหายาเสพติด ใหแกที ่ทำการ

ปกครองอำเภอบานตาก ตามหนังสืออำเภอ

บานตาก ที่ ตก 0218.2/ว 530 ลงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2562         

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ด วยเง ินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 184 ลำดับท่ี 5 

30,000 อ.บานตาก อ.บานตาก             

5 โครงการกิจกรรม

สงเสริมนันทนาการ

ศิลปวัฒนธรรมของ

เยาวชนกลุมเสี่ยง 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรม

ส งเสร ิมน ันทนาการศิลปว ัฒนธรรมของ

เยาวชนกลุ มเสี ่ยง ใหแกที ่ทำการปกครอง

อำเภอบานตาก  ตามหนังสืออำเภอบานตาก 

ท่ี ตก 0218.2/ว 530 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2562  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 184 ลำดับท่ี 6 

20,000       อ.บานตาก อ.บานตาก             

รวม 5  150,000               
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  5.4 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 สำรองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจำเปนเรงดวน 

ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน การ

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ำปาไหล

หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 

อ ัคค ีภ ัย และไฟปา ฯลฯ รวมถึงค าน ้ำมัน

เชื้อเพลิง) หรือกรณีที่มีความจำเปนตองจาย

นอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจายไว หรือเพ่ือ

ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนให แก

ประชาชน  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และเปนไปตามระเบียบ 

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 177 ลำดับท่ี 1 

100,000      หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             
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ท่ี 

 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร คา

ทาสีตีเสนจราจร ทางขาม ถนน เสนขอบทาง

บนพื้น แผงกั้น จัดทำปาย สัญญาณไฟจราจร 

กระจกมองโคง หรือคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชในกิจการจราจร ตามถนนสายตางๆ 

ในเขต อบต.  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

มาก ที่ มท 0313.4/3202 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 

2539 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 

มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที ่ 28 มิถุนายน 

2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 179 ลำดับท่ี 8 

20,000       หมูท่ี 1-15 สำนักงานปลัด             

  1) ทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 2  120,000               
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บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก 

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

1. ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เกาอ้ีสำนักงานสำหรับ

ผูบริหาร 

จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน สำหรับผูบริหาร จำนวน 

1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคา

ทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

5,000     สำนักงานปลัด สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ ตาม พรบ.การจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

 

แบบ ผด.02/1 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เกาอ้ีสำนักงาน จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัว

ละ 3,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

- เปนไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหน ังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

3,000     สำนักงานปลัด สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ สำนัก

งบประมาณ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนา 203 ลำดับท่ี 1 

213,000     หองประชุม

และสำนักงาน

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ตูเหล็ก จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน   1 หลัง  

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนัก

งบประมาณ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ 

อุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

5,500   หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 ตูรางเลื่อน จัดซื้อตูรางเลื่อนแบบมือผลัก  6  ตู  ขนาด  

2 5 4 0 ( L)  x 914 ( W)  x 1980 ( H)  mm.  

จำนวน  1 ชุด   จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

80,000     กองคลัง กองคลัง             

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 5  306,500               
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ถังน้ำ จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 

ขนาด 2,000 ลิตร  จำนวน 5 ถัง จัดซื้อตาม

บ ัญช ี ร าคามาตรฐานคร ุ ภ ัณฑ   ส ำ นัก

งบประมาณ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดท่ีจุน้ำไดไมนอย

กวา 

2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ 

อุตสาหกรรม 

3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หนาท่ี 204 ลำดับท่ี 8 

41,500         หมูบานท่ี

ประสบภัยแลง 

ในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลตากออก 

- งานปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  41,500               
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1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ตูเหล็ก  จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน   2 หลัง  

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนัก

งบประมาณ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

3) ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ต า ม ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

11,000   กอง 

การศึกษาฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 พัดลมตดิพนัง จ ัดซ ื ้อพ ัดต ิดพนัง  ขนาดใบพัด 18 น้ิว  

จำนวน  4  ตัว สำหรับใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตำบลตากตากออก  

ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลตากออก 

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) หนา 207 ลำดับท่ี 22 

8,000   ศพด.  

ตากออก 

 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 2  19,000               
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1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เกาอ้ีสำนักงานสำหรับ

ผูบริหาร   

จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงานสำหรับผูบรหิาร  

จำนวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  5,000  บาท  

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

5,000     กองชาง กองชาง             

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เกาอ้ีสำนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน  จำนวน  1  ตัว  ราคา

ตัวละ  3,000  บาท  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

3,000     กองชาง กองชาง             

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โตะทำงาน จัดซื้อโตะทำงาน  ขนาด  4  ฟุต  จำนวน  1  

ตัว  ราคาตัวละ  5,000  บาท  จัดซื้อตาม

ราคาทองถ่ิน 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

5,000     กองชาง กองชาง             

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart 

Card Reader) 

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader)  จำนวน  1  เครื่อง 

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ

พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 

2562 โดยมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

1)  สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตร

อเนกประสงค  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 

7816  ได   

2)  มีความเร็วสญัญาณนาิกาไมนอยกวา  

4.8 MHz.   

3)  สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ 

(Interface) แบบ USB ได   

4)  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด  5 

Volts , 3 Volts , 1.8 Volts  ไดเปนอยาง

นอย   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

700     กองชาง กองชาง             



116 

 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 207 ลำดับท่ี 24       

               

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 4  13,700               
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2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 รถพยาบาลฉุกเฉิน 

(รถกระบะ) 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี 

หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 

กิโลวัตต จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ สำนักงบประมาณ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตา

มาตรฐาน 

2) มีประตูดานหลัง ปด - เปด สำหรับยก

เตียงผูปวยเขา – ออก 

3) มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ท่ี

แขวนน้ำเกลือ 

4) หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 

5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พรอมอุปกรณ 

6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่อง

ขยายเสยีง 

7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย

ประกอบ 

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น 

ปรับเปนรถเข็นได 

1,000,000      หมูท่ี 1-15 - งาน

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

- สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับ

เด็กและผูใหญ 

(3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูด

ของเหลวใชกับไฟรถยนต 

(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตดิผนัง 

(5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 

(6) ชุดเฝอกลม 

(7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line 

สำหรับสงทอกาซ 

(8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 

(9) เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บ

ได 

(10) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมตดิตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 205 ลำดับท่ี 12 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  1,000,000               
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3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

  3.1 งบเฉพาะการ กิจการประปา 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องสูบน้ำแบบซับ

เมอรส 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมอรส ขนาด 1.5 

แรงมา 220 โวลต ทอสงน้ำขนาดไมนอยกวา 

1 1/2 นิ ้ว สงน้ำไดสูงตั ้งแต 30-80 เมตร 

จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนาท่ี 208 ลำดับท่ี 28 

17,000 ประปา  

อบต.ตากออก  

หมูท่ี 10,11,12 

กองชาง             

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องสูบน้ำ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอรไฟฟา ขนาด 1 

แรง สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 20 เมตร ขนาด

ทอสงไมนอยกวา 1 นิ้ว จำนวน 2 เครื ่อง 

จ ั ดซ ื ้ อต ามราคาท  อ งถ ิ ่ น   โ ดยม ีคุณ

ลักษณะเฉพาะ ดังน้ี  

(1) เปนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใช

มอเตอรไฟฟา 

(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 1 น้ิว (25 

มิลลเิมตร) 

(3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปรมิาณท่ี

กำหนด 

(4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 20 เมตร  

(5) อุปกรณประกอบของเครื ่องสูบน้ำและ

ของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่จะ

ใชงานได   

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนาท่ี 208 ลำดับท่ี 29 

14,000 ประปา  

อบต.ตากออก  

หมูท่ี 10,11,12 

กองชาง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องสูบน้ำ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอรไฟฟาสูบน้ำได 

250 ลิตรตอนาที  จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อ

ตามราคาทองถิ่น โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 

ดังน้ี  

(1) เปนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใช

มอเตอรไฟฟา 

(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 น้ิว (50 

มิลลเิมตร) 

(3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปรมิาณท่ี

กำหนด 

(4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 30 เมตร  

(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสบูน้ำและ

ของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมท่ีจะ

ใชงานได   

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนาท่ี 208 ลำดับท่ี 30 

40,000         ประปา  

อบต.ตากออก  

หมูท่ี 10,11,12 

กองชาง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องสูบน้ำ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอรไฟฟาสูบนาได 

333 ลิตรตอนาที  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 

นิ้ว (75 มิลลิเมตร) จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อ

ตามราคาทองถิ่น โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 

ดังน้ี 

(1) เปนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใช

มอเตอรไฟฟา 

(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 น้ิว (75 

มิลลเิมตร) 

(3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปรมิาณท่ี

กำหนด 

(4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 20 เมตร  

(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสบูน้ำและ

ของมอเตอรไฟฟา 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนาท่ี 208 ลำดับท่ี 31 

40,000         ประปา  

อบต.ตากออก  

หมูท่ี 10,11,12 

กองชาง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 4  111,000               
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4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ชุดเครื่องเสยีงหอง

ประชุม 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงหองประชุม  จำนวน  1 

ชุด จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน โดยมีคุณลักษณะ 

ดังน้ี 

1) ไมโครโฟนตั้งโตะแบบไรสาย จำนวน 

24 ตัว 

2) ตูลำโพง จำนวน 2 คู 

3) ขาตั้งลำโพง จำนวน 2 คู 

4) เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง  

5) มิกเซอร ไมนอยกวา 12 ชอง จำนวน 

1 เครื่อง 

6) แร็ก  จำนวน 1 เครื่อง 

7) ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ตัว 

8) สายลิ้งสัญญาณคูสายลำโพง จำนวน 

1 ชุด 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

148,890 หองประชุม 

อบต.ตากออก 

สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  148,890               
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5. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องทำน้ำรอน น้ำ

เย็น 

จัดหาเครื่องทำน้ำรอน น้ำเย็น จำนวน 1 

เครื่อง จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 203 ลำดับท่ี 4 

15,000 อบต.ตากออก 

 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องตัดหญาแบบขอ

ออน 

จัดหาเครื ่องเครื ่องตัดหญา แบบขอออน 

จำนวน 1 เครื ่อง จัดซื ้อตามบัญชีราคา

มาตรฐานคร ุภ ัณฑ  สำน ักงบประมาณ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 

แรงมา 

3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 

ซีซ ี

4) พรอมใบมีด 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

10,900 อบต.ตากออก 

 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องตัดหญาแบบ

เข็น 

จัดหาเครื่องเครื่องตัดหญา แบบเข็น จำนวน 

1 เครื ่อง  จัดซื ้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สำนักงบประมาณ คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบ

นอน 

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 

แรงมา 

3) รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 น้ิว 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

13,000 อบต.ตากออก 

 

สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 3  38,900               
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  5.2 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เตาแกส  จัดซื้อเตาแกส ขนาด 2  หัว  จำนวน  1  ชุด 

สำหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานปากวัง  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

3,000   ศพด.  

ปากวัง 

 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ถังบรรจุแกส จ ัดซ ื ้อถ ังบรรจ ุแก สห ุงต ม  ขนาด  15  

กิโลกรัม พรอมน้ำแกสและอุปกรณประกอบ

จำนวน 1 ชุด สำหรับใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานปากวัง  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

3,000   ศพด.  

ปากวัง 

 

กอง

การศึกษาฯ 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 2  6,000               

 

 

 

 

 



134 

 

6. ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันน้ำ 

120 บาร พรอมอุปกรณจำนวน 1 เครื ่อง 

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

-  เป นไปตามหน ังส ือกรมส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

ว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5,000      งานสาธารณสุข สำนักงาน

ปลัด 

            

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื ้อ/จัดจาง ตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  5,000               

 

 

 

 



135 

 

7. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมคีุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังน้ี   

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาิกาไดใน

ก รณ ี ท ี ่ ต  อ ง ใ ช  ค ว ามส าม า รถ ใน  กา ร

ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนวย  

2 )  ห น  ว ย ป ร ะมว ลผลก ล า ง  ( CPU) มี

หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 

MB  

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 

30,000     สำนักงานปลัด สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

     (3.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรือ  

   (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั ้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท ี ่ ส ามารถใช

หนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ  

   (3.3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใชหนวยความจำหลักใน

การแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

4) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 240 GB จำนวน 1 หนวย  

6) มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย  

7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

9) มีแปนพิมพและเมาส  

10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว 

จำนวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

               

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอร 

หรือ LED  ขาวดำ   จำนวน   1  เครื่อง  

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ

พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  

1)   เป นอ ุปกรณ ท ี ่ม ีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน  

2)  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi  

3)  มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  

4)  มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB  

5)  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได  

6)  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย

กวา 1,200 x 1,200 dpi  

7)   ม ีถาดป อนเอกสารอ ัต โนม ัติ  (Auto 

Document Feed)  

8)  สามารถถายสำเนาเอกสารได  

9,000    สำนักงานปลัด สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  9)  สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สำเนา  

10)  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต  

11)  มีชองเชื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

12)  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

13)  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 

แผน  

14)  สามารถใช  ได ก ับ A4, Letter, Legal 

และ Custom  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

               

 

 

 



140 

 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สำหรับงาน

ประมวลผล  จำนวน   1  เครื่อง  จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑคอมพิวเตอร  กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมคีุณลักษณะ

พ้ืนฐาน  ดังน้ี  

1)  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอย

กวา  4  แกนหลัก (4 core)  จำนวน  1  

หนวย  โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 

หรือดีกวา  ดังน้ี 

   (1.1)  ในกรณีท่ีมีหนวยความจำ แบบ  

Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  

เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา  4  MB  ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  

2.2  GHz  และมีหนวยประมวลผลดาน

กราฟก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม

นอยกวา  10  แกน  หรือ 

   (1.2)  ในกรณีท่ีมีหนวยความจำ แบบ  

Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  

เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 6 MB  ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  

1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณ 

22,000     กองคลัง กองคลัง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  นาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง 

2)  มีหนวยความจำหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  

หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา  8  GB 

3)  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือ

ดีกวา  ขนาดความจไุมนอยกวา  1  TB  หรือ 

ชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม

นอยกวา  120  GB  จำนวน  1  หนวย 

4)  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย

กวา  12  น้ิว 

5)  มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ  USB  

2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา  3  ชอง 

6)  มีชองตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  

จำนวนไมนอยกวา  1  ชอง 

7)  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย  (Network 

Interface)  แบบ  10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา  จำนวนไมนอยกวา  1  ชอง 

8)  สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi (IEEE  

802.11 b, g, n, ac) และ Bluetooth 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

               

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมคีุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังน้ี   

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาิกาไดใน

ก รณ ี ท ี ่ ต  อ ง ใ ช  ค ว ามส าม า รถ ใน  กา ร

ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนวย  

2 )  ห น  ว ย ป ร ะมว ลผลก ล า ง  ( CPU) มี

หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 

MB  

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 

30,000     กองคลัง กองคลัง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

     (3.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรือ  

   (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั ้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท ี ่ ส ามารถใช

หนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ  

   (3.3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใชหนวยความจำหลักใน

การแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

4) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 240 GB จำนวน 1 หนวย  

6) มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย  

7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

9) มีแปนพิมพและเมาส  

10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว 

จำนวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

               

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 เครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอร 

หรือ LED  ขาวดำ   จำนวน   1  เครื่อง  

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ

พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  

1)   เป นอ ุปกรณ ท ี ่ม ีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน  

2)  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi  

3)  มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  

4)  มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB  

5)  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได  

6)  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย

กวา 1,200 x 1,200 dpi  

7)   ม ีถาดป อนเอกสารอ ัต โนม ัติ  (Auto 

Document Feed)  

8)  สามารถถายสำเนาเอกสารได  

9,000    กองคลัง กองคลัง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  9)  สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สำเนา  

10)  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต  

11)  มีชองเชื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

12)  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

13)  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 

แผน  

14)  สามารถใช  ได ก ับ A4, Letter, Legal 

และ Custom  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 5  100,000               
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7.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมคีุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังน้ี   

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาิกาไดใน

ก รณ ี ท ี ่ ต  อ ง ใ ช  ค ว ามส าม า รถ ใน  กา ร

ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนวย  

2 )  ห น  ว ย ป ร ะมว ลผลก ล า ง  ( CPU) มี

หนวยความจำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 

MB  

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 

30,000     งานพัฒนา

ชุมชน 

 

- งานสังคม

สงเคราะห 

- สำนักงาน

ปลัด 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

     (3.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรือ  

   (3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั ้งอยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท ี ่ ส ามารถใช

หนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ  

   (3.3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใชหนวยความจำหลักใน

การแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

4) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 240 GB จำนวน 1 หนวย  

6) มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย  

7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

               



152 

 

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

9) มีแปนพิมพและเมาส  

10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว 

จำนวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 

               

  1) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  30,000               
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7.3 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอร 

หรือ LED  ขาวดำ   จำนวน   1  เครื่อง  

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ

พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี  

1)   เป นอ ุปกรณ ท ี ่ม ีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน  

2)  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi  

3)  มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  

4)  มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB  

5)  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได  

6)  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย

กวา 1,200 x 1,200 dpi  

7)   ม ีถาดป อนเอกสารอ ัต โนม ัติ  (Auto 

Document Feed)  

8)  สามารถถายสำเนาเอกสารได  

9,000    กองชาง กองชาง             
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

  9)  สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สำเนา  

10)  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต  

11)  มีชองเชื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

12)  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง  

13)  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 

แผน  

14)  สามารถใช  ได ก ับ A4, Letter, Legal 

และ Custom  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 
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ท่ี 

 

ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ                

     2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม พรบ.การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

               

     3) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม                

     4) รายงานผลการดำเนินงาน                

รวม 1  9,000               

 

 

 

 


