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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 



 



 
ส่วนที่  2 

บัญชสีรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
....................................... 

 
1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      
1.1 แผนงานสารธารณสุข 7 26.92 539,000 3.48 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 30.76 13,556,600 87.63 กองสวัสดิการ 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 11.54 110,000 0.72 กองการศึกษา 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 11.54 694,836 4.50 ส านักปลัด 
1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 15.38 539,000 3.48 ส านักปลัด 
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.85 30,000 0.19 ส านักปลัด 

รวม 26 100 15,469,436 100 
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1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่        
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 100 3,200,000 100 กองช่าง 

 รวม 17 100 3,200,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1. แผนงานการศึกษา 15 75 7,582,380 93.95 กองการศึกษา 
3. 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 25 488,000 6.05 กองการศึกษา 

รวม 20 100 8,070,380 100 
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1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

     

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 33.33 20,000 12.5 ส านักปลัด 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 33.33 40,000 25 ส านักปลัด 
4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 33.33 100,000 62.5 กองการศึกษา 

รวม 3 100 160,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
5.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมชน 2 100 90,000 100 ส านักปลัด 

รวม 2 100 90,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร      
6. 1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 33 50.77 2,220,000 66.99 ส านักปลัด 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 10.77 134,520 4.05 ส านักปลัด 
6.3 แผนงานการศึกษา 5 7.70 333,880 10.08 กองการศึกษา 
6.4 แผนงานเคหะชุมชน 13 20.00 466,100 14.07 กองช่าง 
6.5 แผนงานสังเคราะห์ 7 10.76 159,220 4.81 กองสวัสดิการ 
รวม 65 100 3,313,720 100 
รวมทั้งสิ้น 133 100 30,303,536 100 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ด าเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

35,000  16 
หมู่บ้าน  

ส านักปลดั  
 

           

2. ซื้อทรายอะเบทก าจดัลูกน้ า
ยุงลาย    เพื่อใช้ป้องกันยุงลาย
ในการแพร่เช้ือโรคไข้เลือดออก
ในเขตพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

80,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั                                                                                                     

3. ซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน  เพื่อใช้
ป้องกันยุงลายในการแพร่เช้ือ
โรคไขเ้ลือดออกในเขตพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั  
 
 
 
 

           

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานก าจัดขยะ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั  
 
 
 
 

           

5. วัสดุในการฝังกลบและก าจดั
เชื้อรา และหนอนแมลงวัน 

1.รับโอนเงิน จาก สปสช. 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

30,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั  
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
         1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

เพื่อป้องกันยุงลายในการแพร่
เชื้อโรคไขเ้ลือดออก  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

24,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

7. อุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

320,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
           1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

การสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอาย ุ

1.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพก่อน 
วันท่ี 10 ของทุกเดือน 

9,939,600 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. เพื่อจ่ายส าหรับสนบัสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้
พิการหรือทุพพลภาพ 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพก่อน 
วันท่ี 10 ของทุกเดือน 

3,312,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์  ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

1.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพก่อน 
วันท่ี 10 ของทุกเดือน 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
อบรมส่งเสรมิกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบลท่า
จ าปา   

1.จัดท าโครงการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ด า เนิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอี ยด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

20,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
           1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

สวัสดิการชุมชน 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

25,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 

            

7.                เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

80,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

8. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

150,000 16 หมู่บ้าน ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
           1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

แข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์
ต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 17  

1.จัดท าโครงการ 
2.ขอ อ นุ มั ติ ด า เนิ น ก า รต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

133,700 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

2. เพื่ อ เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร
แข่งขันกีฬาฟุตซอล  “ท่าจ าปา
เกมส์  ” 
 
 
 
 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

31,500 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนติ้ว 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร แ ข่ ง ขั น
กีฬา  4  ญ้อสัมพันธ์  
 
 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 โรงเรียน
บ้านดอนติ้ว 

กอง
การศึกษา 

            

4. อุดหนุ น โรงเรี ยนบ้ านห้ วย
พระ  ตาม โครงการแข่ งขั น
กีฬา  3  โส้  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 โรงเรียน
บ้านห้วย
พระ ต 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
บทบาทสตร ี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

20,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ในชุมชน   

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

60,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เพื่ อ เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม

โค ร งก า รป้ อ งกั น แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

2. เพื่ อ เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม
โค ร งก า รป้ อ งกั น แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัย  

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

อุบั ติภั ยและสาธารณ ภั ย
ต่างๆ   และบรรเทาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น   เ ช่ น ภั ย
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัย
อื่ น  ๆ  ที่ เกิ ด ขึ้ น โด ยมิ ได้
ตั้ ง ใ จ  ห รื อ เ จ ต น า ใ ห้
เกิด    ในเขตพื้นที่ต าบลท่า
จ าปา   

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

  604,836 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โค รงก าร เวที ป ระชาค ม
ห มู่ บ้ า น   ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ  2562 

1.จัดท าโครงการ 
2 .ข ออ นุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 
 

30,000 ในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ภายในหมู่บ้านค าพอก  
 หมู่ที่  3 จากบ้านนางรัตน ์วิ
จันทร์ ถึงบ้านนาย
ปรีชา สุวรรณมาโจ  

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

200,000 บ้านค าพอก
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านค าพอก   
หมู่ที่  4 เริ่มจากบ้านนาย
วาสนา สุขวิพัฒน ์ ถึงบ้าน
นายบรรจง สุวรรณมาโจ 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

200,000 บ้านค าพอก
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าภายในหมู่บา้นค า
เตย  หมู่ที่  7  เริ่มจากสาม
แยกบ้านนางปัญญา เอ้
เคน ถึง บ้านนายปราชญ ์ทุมดี 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

130,000 บ้านค าเตย
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ภายในหมู่บ้านห้วยพระ   
หมู่ ที่   9 สาย เริ่ม จากนาย
นคร ปู่ห้วยพระ ถึง บ้านนาย
ถนอม  

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

200,000 บ้าน 
ห้วยพระ   
หมู่ที่  9 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  
 หมู่ที่  10 สายหน้าบ้านนาง
ค าพลอย  

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

100,000 บ้านดอนติ้ว  
 หมู่ที่  10 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านนาดอกไม้   
หมู่ที่  12 บริเวณสามแยกค า
เตย-บ้านดง 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

200,000 หมู่บ้าน 
นาดอกไม้   
หมู่ที่  12 

กองช่าง             

7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.บ้านห้วยพระ  หมู่ที่  14 
จากนานางสาน สาเส็งถึงบ้าน
นายช านาญ สาเส็ง 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

200,000 บ้านห้วย
พระ   
หมู่ที่  14 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

น้ าภายในหมู่บ้านดอนแดง  
 หมู่ที่  15 

1.ส ารวจสถานทีด่ าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

200,000 หมู่บ้าน 
ดอนแดง 
หมู่ที่  15 

กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านค าเตย   
หมู่ที่  16 สายซอยศรี
สวัสดิ ์เริ่มจากบ้านนาง
รัศม ีพิมพ์พงษ์ ถึง บ้านนาย
ปราโมทย ์

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

200,000 หมู่บ้าน 
ค าเตย 

หมู่ที่  16 

กองช่าง             

10. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  
 หมู่ที่  5 สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข นพ.ถ.35-002  
หมู่ที่ 5   

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

335,000 หมู่บ้าน 
ท่าดอก
แก้ว 

หมู่ที่  5 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 

2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  
 หมู่ที่  6 สายริมห้วยขี้หม ู 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

99,000 หมู่บ้านท่า
ดอกแก้ว  
 หมู่ที่  6 

กองช่าง   
 

          

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านค าเตย  หมู่ที่  7 
 บริเวณสามแยกค าเตย-บ้านดง 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

70,000 หมู่บ้าน 
ค าเตย  

 หมู่ที่  7 

กองช่าง             

13. โครงการซ่อมสร้างถนน  
คสล.ภายในหมู่บา้น 
บ้านดอนแดง  หมู่ที่  8 
สายรอบหมู่บ้าน 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

61,000 หมู่บ้าน 
บ้านดอน
แดง   
หมู่ที่  8 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
           2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

บ้านดอนแดง  หมู่ที่  8 
สายข้างวัดสวา่งอารมณ ์ 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

114,000 บ้านดอน
แดง  

 หมู่ที่  8 

กองช่าง             

15.. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา 

  หมู่ที่  1 สายหนองปาด
หม ูเริ่มจากถนนทางหลวง 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ด า เนิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

120,000 หมู่บ้าน 

ท่าจ าปา 
หมู่ที่  1 

กองช่าง             

16. โค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า งศ า ล า
ประชาคม  หมู่ท่ี  11 
 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ด า เนิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

  
200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

บ้านท่าแต้
หมู่ 11 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค
จังหวัดนครพนม  ในการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในเขตพื้ นที่
ต าบลท่าจ าปา 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด า เนิ นการตามประ เมินผลตาม
ระเบียบ 

571,000 ภายในเขต
พื้นที่ต าบล
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เพื่ อ จ่ ายอุ ดห นุ น โรงเรี ย น

ชุมชนบ้ านค าพอกท่ าดอก
แก้ว   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
สมบู รณ์ มี สุ ขภ าพที่ ดี และ
แข็งแรง  

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

1,196,000 โรงเรียน
ชุมชน 

บ้านค าพอก
ท่าดอกแก้ว 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

2. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ค าเตย    ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
สมบู รณ์ มี สุ ขภ าพที่ ดี และ
แข็งแรง  

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

552,000 โรงเรียน 
บ้านค าเตย 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

3. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอน แดง     ตาม โค รงการ
อาหารกลางวัน   เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

408,000 โรงเรียน 
บ้านดอนแดง 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

4. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนติ้ว   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
สมบู รณ์ มี สุ ขภ าพที่ ดี และ
แข็งแรง 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

288,000 โรงเรียนบ้าน
ดอนติ้ว 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ท่ า จ า ป า    ต าม โค ร งก า ร
อาหารกลางวัน   เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง   

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

156,000 โรงเรียนบ้าน
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

6. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ท่าแต้ปุ่ งแก   ตามโครงการ
อาหารกลางวัน   เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง   

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

296,000 โรงเรียนบ้าน
ท่าแต้ –  
ปุ่งแก 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

7. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยพระ  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
สมบู รณ์ มี สุ ขภ าพที่ ดี และ
แข็งแรง 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

660,000 โรงเรียนบ้าน
ห้วยพระ 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

มห กรรมการเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

60,000 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
ขององค์การ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            

9. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ก า ร บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า    ส า ห รั บ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ท่ า
จ าป า    เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รับ
สารอาหารครบ  5  หมู่ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

1,112,300 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
ขององค์การ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            

10. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  ส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนา  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

385,900 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
ขององค์การ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1.แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

บริหารสถานศึกษา  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน)  จ านวน 130  คน  

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

26,000 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ของ
องค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

12.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส า ห รั บ ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก
เ ล็ ก  (ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ก า ร
เรียน)  จ านวน    130   คน 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

26,000 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ของ
องค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

13. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส า ห รั บ ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก
เ ล็ ก  (ค่ า เ ค รื่ อ ง แ บ บ
นักเรียน)  จ านวน  130  คน 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

39,000 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ของ
องค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน)  จ านวน  130 คน 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

55,900 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ของ
องค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

15. เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ อ าห าร
เสริม (นม)  ให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่ วน ต าบ ลท่ าจ าป า  , เด็ ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษา
ที่   1  – 6    โรงเรียนในเขต
พื้ นที่ อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน
ต าบลท่าจ าปา 

1.รับแจ้งขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

2,321,280 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ของ
องค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

และค่าจา้งเหมาต่าง ๆ ,ค่า
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อใช้
ในงานพิธีทางศาสนา  รัฐ
พิธี และงานประเพณีท้องถิ่น
ต่าง ๆ  

1.จัดท าโครงการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

20,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล
ท่าจ าปา 

กองการ 
ศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานประเพณีบญุ
เดือน  4  พระธาตุท่าอเุทน 

1.จัดท าโครงการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

10,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล
ท่าจ าปา 

กองการ 
ศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            

3. 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการลาน
วัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา  

1.จัดท าโครงการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

50,000 ภายใน
ต าบล 

ท่าจ าปา 

กองการ 
ศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

วัฒนธรรมต าบลท่า
จ าปา  ตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

1.จัดท าโครงการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

308,000 ภายใน
ต าบล 

ท่าจ าปา 

กองการ 
ศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา 
สร้างป่า รักษ์น้ า" 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออ นุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบล 

ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
4.2  แผนงานสารธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ในชาติมีสุข 
1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

40,000 ในเขตต าบล
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

1. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการแข่ง
เรือประเพณตี าบลท่าจ าปา
เช่น   ค่าอาหาร  ค่าลาก
จูง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เงิน
รางวัล  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขอ อ นุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตดิตามระเบียบ 

100,000 
เขตพื้นท่ี
ต าบล 

ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานตามโครงการ
ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด าเนิ นการตามรายละเอี ยด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

50,000 เขตพื้นท่ี
ต าบล 

ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม อ า ชี พ
ส าหรับประชาชนในต าบล
ท่ า จ า ป า   ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด าเนิ นการตามรายละเอี ยด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด า เนิ น ก ารต าม ป ระ เมิ น ผล
ติดตามระเบียบ 

40,000 เขตพื้นท่ี
ต าบล 

ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินกา

ร 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา  เช่น  ท าโล่รางวัล ,ค่าจา้ง
พิมพ์ , ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

40,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
ส านักปลดั 

            

2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ   เช่น  รณรงค์
เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  เช่น  เทศกาลปี
ใหม่  หรือเทศกาล  ป้าย
ประชาสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ การ
ปกป้องสถาบันส าคญั 
ของชาติ  รวมถึงป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาลและหนังสือสั่งการ  

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

           

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
ส านักปลดั 

            

-35- 
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5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

4.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรบัปรุง
ระบบโทรคมนาคม , โทรศัพท์
ภายในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการสื่อสาร
อื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการใช้
บริการ 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

5. เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รับรองขององค์การบริหารส่วน
ต าบ ล ใน โอกาสต่ า ง  ๆ  การ
ต้ อ น รั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร
ต่ า ง  ๆ  อ ง ค์ ก ร ทั้ ง
ภ า ค รั ฐ   /  เอ ก ช น    ก ลุ่ ม
ต่าง ๆ การนิเทศงานหรือศึกษา
ดูงาน  การประชุม   ตรวจงาน
อื่น ๆ  

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลีย้ง
รับรองการประชุมสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 

50,000 ในพื้นที่
ต าบลท่า
จ าปา 

ส านักปลดั             



ในโอกาสต่าง ๆ   3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

7. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2 .ข ออ นุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด า เนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 ในพื้นที่
ต าบลท่า
จ าปา 

ส านักปลดั             

8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เลือกตั้งนายก / สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา   

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2 .ข ออ นุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด า เนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

200,000 ในพื้นที่
ต าบลท่า
จ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

9. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  , พนักงาน
ส่ วน ต าบ ล  ,ลู ก จ้ า งป ระ จ า
พนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ และเพื่อจ่าย
เ ป็ น ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  , ส .
อ บ ต .   พ นั ก ง า น ส่ ว น
ต าบล  ลูกจ้างประจ า , พนักงาน
จ้างไปอบรมสัมมนา  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

300,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั   
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10. โครงการ  อบต.สัญจร  พบ
ประชาชน 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั   

         

 

 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน แอร์  คอมพิวเตอร ์
 อาคาร  สถานท่ี รถยนต์
ส่วนกลาง  รถน้ า
เอนกประสงค์  รถอปพร. รถ
ตักล้อยาง  รถกระเช้า ,
รถบรรทุกขยะ และครุภณัฑ์
ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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12. 

วัสดุส านักงานเพื่อจ่ายเป็นค่า
จั ด ซื้ อ สิ่ ง ข อ งที่ เป็ น วั ส ดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถ า ว ร ฯ   เ ช่ น   เ ค รื่ อ ง
เขียน   แบบพิมพ์   สิ่ งพิมพ์
จ าก ก ารซื้ อ ห รื อ ก าร จ้ า ง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

150,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

13. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัวและวสัดุที่
ใช้ท าความสะอาด เช่น   ไม้
กวาด  แก้วน้ า  จาน
รอง  แปรง  และอุปกรณ์
อื่น ๆ  ฯลฯ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

14. 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดและบรรจุถัง  เพื่อ
ให้บริการในส านักงานและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ   

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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15. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ และ
ขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่ น้ ามั
นเบรก  ยางนอก –
 ใน  รถยนต์
ส่วนกลาง , รถ อปพร.,รถ
แทรคเตอร ์(ล้อยาง) ,รถน้ า
เอนกประสงค์ ,รถจักรยนต,์
รถบรรทุกขยะและรถ
กระเช้า  

 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

และหล่อลื่น  เช่น น้ ามัน
เบนซิน  ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  
รถยนต์ส่วนกลาง , รถ อป
พร. ,รถตักล้อยาง , รถ
กระเช้า , รถน้ า
เอนกประสงค์ , รถบรรทุก
ขยะ , เครื่องตัดหญ้าและใช้ใน
การพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกัน
การแพร่เช้ือโรคไข้เลือดออก 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

480,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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17. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณา
และ
เผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน   
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์และ
อื่น ๆ ฯลฯ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

18. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่น
จัดเก็บข้อมลู ,  หมึกและค่า
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณ์
เพิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็นต้น  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

80,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

 
 
                                                                      
                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา   

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านกัปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

20. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ส านกังาน ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตาม

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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ระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

 

21. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร  2  บาน   จ านวน   2  ตู้ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

11,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

22. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อน  จ านวน  2  ตัว 
 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

7,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

23. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โต๊ะ จ านวน  2  ชุด 

1.ขออนุมัติ
ด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 

60,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

24. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปัม้ฉีดน้ าส าหรบัล้างรถยนต์ 1.ข อ อ นุ มั ติ 4,500  ส านักปลดั             
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ส่วนกลางและรถ
ขยะ  จ านวน  1 ๆ เครื่อง ๆ ละ  4,500  บาท  

ด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิ ก จ่ า ย เ งิ น
ตามระเบียบ 
4.ติ ด ต า ม
ประเมินผล 

อบต. 
ท่าจ าปา 

25. เพือ่เป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครภุณัฑ์ซ่อมแซม
บ ารุงโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่   

1.ขออนุมัติ
ด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

          

 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26. เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่ง
หมวดใด    เช่น  ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีผูเ้ชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศ  ค่าที่ปรึกษาซึ่งไม่
เกี่ยวกับครุภณัฑ ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง  หรือไม่ได้มาซึ่ง
ครุภณัฑ ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจราจร  ค่าจ้าง

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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บริหารการจัดการระบบ
ต่าง ๆ ส ารวจความพึงพอใจ  

27. เพื่อจ่ายอุดหนุนเทศบาลต าบลเวิน
พระบาท  ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562   

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 

ส านักปลดั  

 

          

28. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ
ในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ   

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

70,000  
อบต. 

ท่าจ าปา 
 

กองคลัง  

 

          

   
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

วัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ 
ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

60,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
 
 

กองคลัง  
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30. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์ เช่น   หมึก  อุปกรณ์
เพิ่มเตมิ  เป็นต้น 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

60,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง  

 

          

31.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภณัฑ์
ส านักงาน  จ าเป็นในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 

กองคลัง  

 

          

32 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้
โต๊ะเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โต๊ะ จ านวน  1  ชุด 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 

กองคลัง  

 

          

 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ไฟ  จ านวน  3  เครื่อง 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

7,500 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

กองคลัง             

34. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป 1.ขออนุมัติด าเนินการ 50,000 พนักงานส่วน ส านักปลดั             

-46- 



ราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  และเพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง 
 

2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

ต าบล  พนักงาน
จ้าง  และ

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

วิทยุสื่อสาร 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักปลดั             

36.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเติม 1.ขออนุมัติด าเนินการ 3,000 พนักงานส่วน ส านักปลดั             
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น้ ายาเคมีถังดับเพลิง 2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

ต าบล  พนักงาน
จ้าง  และ

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 
37. ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง  เช่น  กรวย
จราจร   ประแจเปิด – ปิด   
วาล์วท่อน้ าประปาส่วน
ภูมิภาค  กระจกจราจรแบบ
โค้ง  ขนาด  24  นิ้ว พร้อมเสา
ติดตั้ง  และยางเพิ่มน้ าหนัก
กรวย ฯลฯ 
 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

21,000 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

เวชภัณฑ ์ ยา และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลงานกู้ชีพ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,000 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักปลดั             
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39. เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
ดับเพลิง  เช่น  รองเท้า
ดับเพลิง   หมวกดับเพลิง  แบบ
มีก าบัง  ถุงมือดับเพลิง   ไฟฉาย
คาดหัว ชุดกันฝนสสี้มมีแถบ
สะท้อนแสง  กระบอง
ไฟ  ฮูด (Hood)  คลุมศรีษะชุด
ดับเพลิง ฯลฯ    

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

25,520 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักปลดั             

40. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเลื่อย
ยนต ์ จ านวน  1  เครื่อง 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2 .ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน

จ้าง  และ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.3  แผนงานสาธารสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ราชการในประเทศ  เช่น ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครูฯ  และ

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

239,380 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 
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พนักงานจ้าง   ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ เพื่อจ่าย
เป็น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ใน
การส่งพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครูฯ และ
พนักงานจ้างไปอบรม
สัมมนา 

42. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสิ่งของ
ที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและ
วัสดุคงทนถาวร
ฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็น
ต้น 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.4  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43. เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ

คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ ์ และอุปกรณ์
เพิ่มเติม ฯลฯ  เป็นต้น  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 
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44. เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ ก็ บ
เอกสาร  2  บาน  จ านวน  1  ตู้ 
 
 
 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,500 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

45.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เ ล เซ อ ร์ ที่ ส า ม า ร ถ แ ส ก น
ได้  จ านวน  1   เครื่อง 
 
 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

9,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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46. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน
สถานีสูบน้ า 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

47. เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม  การ
ทดสอบคุณภาพ
น้ าประปา  และอื่น ๆ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

48.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนญุาต
ให้เดินทางไปราชการ และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างไปอบรมสมัมนา 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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ที ่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
49. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่

เป็นวัสดเุสื่อมสภาพและวสัดุ
คงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ ์ สิ่งพิมพ์ได้
จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

50.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหลอด
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่น ๆ เพื่อใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน
ส านักงานและหมู่บ้านในเขต
ต าบลท่าจ าปา   และ
สายไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

51. เพื่อเป็นคา่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมแซมสถานสีูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

 

-53- 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

ก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์ ทร
าย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ  อุปกร
ณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

53. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์ เช่น  กระดาษ
ต่อเนื่อง  หมึก  ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ แป้นพิมพ ์ และ
อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ  เป็นต้น 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

54. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ส ารวจ  เช่น  สี
สเปรย ์ ตะป ู เชือกฟาง ฯลฯ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

55. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน  ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา     

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

 
 
 
 
.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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6.5  แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
จ านวน  1  เครื่อง  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

25,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

57. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)  
 ส าหรับกระดาษ A3    
จ านวน  1  เครื่อง 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

7,100 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

58. ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์  Multifunction 
ชนิดเลเซอร ์หรือ
ชนิด LED ขาว
ด า  จ านวน 1  เครื่อง  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

9,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
            6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
59. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเชา่ที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการ
ให้พนักงานและพนักงานจ้างไป
อบรมสมัมนา 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบยีบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,220 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

60. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสิ่งของที่
เป็นวัสดเุสื่อมสภาพและวสัดุ
คงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ ์ สิ่งพิมพ์ได้
จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบยีบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

61. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่นจดัเก็บ
ข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมั ติ ด า เนิ นการ
ตามโครงการ 
3.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบยีบ 
5.ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

50,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

เอกสาร  2  บาน   
 
จ านวน  1 ตู ้

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,500 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

63. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  1  แบบ
ตั้งโต๊ะ จ านวน  1  ชุด 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

22,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

64. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ที่สามารถแสกน
ได ้ จ านวน  1  เครื่อง  

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

9,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

65. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟ  จ านวน  1  เครื่อง ๆ 

1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

2,500 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวสัดิการ
และสังคม 
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ภาคผนวก 
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