
                 

 
 

 
แผนดําเนินงาน 

ประจําป พ.ศ. 2563 
 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 
 
  
 

 
 

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

องคการบริหารสวนตําบลทาจาํปา 
อําเภอทาอุเทน  จงัหวัดนครพนม 

 



 
สวนท่ี  2 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
....................................... 

 
1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      
1.1 แผนงานสารธารณสุข 5 38.5 484,000 56.1 สํานักปลัด 
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 15.3 100,000 11.4 กองสวัสดิการ 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 7.7 130,000 15.1 กองการศึกษา 
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 7.7 30,000 3.5 สํานักปลัด 
1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 15.4 80,000 9.2 สํานักปลัด 
1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 15.4 40,000 4.7  

รวม 13 100 864,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

2. ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู        

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 51.11 5,068,000 89.5 กองชาง 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 22 48.89 600,000 10.5  

 รวม 45 100 5,668,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1. แผนงานการศึกษา 11 73.3 7,382,480 93.4 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 26.7 520,000 6..6 กองการศึกษา 

รวม 15 100 7,902,480 100 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

     

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20 10,000 0.5 สํานักปลัด 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 60 2,240,000 98.3 สํานักปลัด 
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20 30,000 1.2 กองการศึกษา 

รวม 5 100 2,280,000 100 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - -  
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - สํานักปลัด 

รวม - - - - 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

6.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร      
6. 1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 33 50.8 2,457,100 72.2 สํานักปลัด/กองคลัง 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 10.7 200,000 5.8 สํานักปลัด 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.6 100,000 3.0 สํานักปลัด 
6.4 แผนงานการศึกษา 8 12.3 214,300 6.3 กองการศึกษา 
6.5 แผนงานเคหะชุมชน 8 12.3 279,500 8.2 กองชาง 
6.6 แผนงานสังเคราะห 8 12.3 155,300 4.5 กองสวัสดิการและสังคม 
รวม 65 100 3,406,200 100 
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1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

แผนงานงบกลาง 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

  แผนงานงบกลาง 10 100 15,398,830 100  
รวม 10 100 15,398,830 100 
รวมท้ังส้ิน 153 100 35,519,510 100 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. วัสดุการวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
-เพ่ือเปนคาจัดซื้อทรายอะเบทกําจัด
ยุงลาย 
-เพ่ือเปนการจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน 
-เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสารเคมี
ในการฝงกลบและกําจดัเช้ือรา หนอน
แมลงวัน   

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

90,000 16 
หมูบาน 

สํานักปลดั             

2. เพ่ือจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว ข้ึนทะเบียนสัตว  และซือ้วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการ
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 16 
หมูบาน 

สํานักปลดั  
 
 
 
 

           

3. เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน อสม./อปศ 
จํานวน 16 หมูบาน ๆ  
ละ 20,000 บาท 

1.รับแจงขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงิน
อุดหนุน 
4.รายงานการใชเงิน
อุดหนุน 

320,000 16 
หมูบาน 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการพน
หมอกควันเพ่ือปองกันยุงลายในการ
แพรเช้ือโรคไขเลือดออก 
 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

24,000 16 
หมูบาน 

สํานักปลดั             

5. เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและ
บํารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑตางๆ เชน 
เครื่องพนหมอกควัน คอมพิวเตอร 
ฯลฯ ใหมสีภาพพรอมใชงานไดดังเดิม 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
           1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดํ า เ นินการตามรายละ เ อียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

80,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการอบรมสงเสรมิ
กิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน
ตําบลทาจําปา 

.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดํ า เ นินการตามรายละ เ อียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

20,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
           1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. จัดการแขงขันกีฬาดอกจําปา
เกมส 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดํ า เ นินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

130,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล          
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
          1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  
 
 
 
 
 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมั ติ ดํ า เ นินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

30,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล          
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
งานปองกัน 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการใหความรูประชาชน
เก่ียวกับสาธารณภัย 

1.จัดทําโครงการ 
2 . ข ออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 
 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั                   

2 โครงการฝกอบรมทบทวน
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

1.จัดทําโครงการ 
2 . ข ออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 
 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั                   
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชีวิตและสังคม 
          1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการเวทีประชาคมหมูบาน
( สู ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
ทองถ่ิน) 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมั ติดํ า เ นินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 
 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั                   

2. เพ่ือจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิง
และหลอลื่นตางๆ สําหรับใช
ในกิจกรรมตางๆ 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. คาชดเชยคางานกอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา k)
  

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

300,000 ในเขต
พ้ืนท่ี อบต.
ทาจําปา 

กองชาง             

2. โครงการก อสร า งถนน คสล . 
ภายในหมูบานทาจําปา  หมูท่ี 1 
สายทางเขาวัดจอมแจง ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร ยาว 120.๐๐ เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

280,000 บานทา
จําปา 

หมูท่ี 1 

กองชาง             

3. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานทาจาํปา  หมูท่ี 2 
สายถนนทางหลวง 212 จากทา
ทรายเจริญศรี – ริมแมโขงบาน 
ทาจําปา ขนาดผิวจราจรกวาง  
4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ยาว 145.๐๐ เมตร  ลูกรังไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

317,000 บานทา
จําปา 

หมูท่ี 2 

กองชาง             

 
 18- 



 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดั
บท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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 คสล. 
ภายในหมูบานคาํเตย  หมูท่ี 7 
สายบานคําเตย – ทุงกระแต 
ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 
130.๐๐ เมตร  ลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

285,000 บานคําเตย 
หมูท่ี7 

กองชาง   
 

          

5. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานทาแต  หมูท่ี 11  
สายทาแต-นาตาสังข ขนาดผิว
จราจรกวาง  4.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 100.๐๐  
เมตร  ลูกรังไหลทาง 
ขางละ 0.50 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัตดิําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

220,000 บานทาแต  
หมูท่ี 11 

กองชาง             

6. โครงการกอสรางถนนคสล. 
ภายในหมูบานนาดอกไม 
หมูท่ี 12 สายปาชา ไป ปาดง
กระแสน ขนาดผิวจราจร 
กวาง  4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ยาว 145.๐๐ เมตร  ลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

317,000 บานนา
ดอกไม  

หมูท่ี 12 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
           2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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 คสล. 
ภายในหมูบานดอนแดง  
หมูท่ี 15  จากบานดอนแดง  
หมูท่ี 15 ถึงนานายวิทยาหลวง
แกว 
ขนาดผิวจราจรกวาง4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ยาว 150.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

325,000 บานดอน
แดง 

หมูท่ี 5  

กองชาง             

8. โครงการกอสรางถนนลูกรังสู
พ้ืนท่ีการเกษตรบานคําเตย   
หมูท่ี 7 สายโนนสาวอา 
ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 
เมตร ยาว 200.๐๐  เมตร 
ปริมาณดินถม 465.00 ลบ.ม.  
ปริมาณลูกรัง 124.50 ลบ.ม. 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเ นินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

80,000  บานคํา
เตย 

หมูท่ี 7 

กองชาง             

9. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานคําพอก  
หมู ท่ี  3  ซอยประชา พัฒนา 
ขนาดกวางภายใน  0.40  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร   
ยาว 60.๐๐  เมตร   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเ นินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

170,000 บานคํา
พอก 

หมูท่ี 3 
 
 

 

กองชาง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานคําพอก  
หมูท่ี 3 จากบานนายโฮม ดอย
มา ถึง หนาศาลาประชาคม
หมูบานคําพอก ขนาดกวาง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50  เมตร  ยาว 49.๐๐ 
เมตร   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2 . ขออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ นก า รต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

142,000 บานคํา
พอก 

หมูท่ี  3 

กองชาง             

11. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. รูปตัววีบานคําพอก   
หมูท่ี 3 ริมทางสายบานคําพอก 
– บานดอนแดง ขนาดปากบน
กวาง 1.90 เมตร กนรางกวาง  
๐.๔๐ เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว ๒๓0.๐๐ เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2 . ขออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ นก า รต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

250,000 บานคํา
พอก 

หมูท่ี 3 

กองชาง             

12. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานคําพอก  
หมูท่ี 4 สายหนองแสง เริ่มจาก
บานนางเดือนใส  สุวรรณมาโจ 
–บานนายจริพงษ  บุตรแกว 
ขนาดกวางภายใน  0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร   
ยาว 70.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ข อ อ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

246,000 บานคํา
พอกหมูท่ี 

4 

กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานทาดอกแกว 
หมูท่ี 5 สายซอยตัน (ชวงท่ี 1)  
ขนาดกวางภายใน  0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร ยาว 50.
๐๐  เมตร  และ  (ช ว ง ท่ี  2 ) 
ขนาดกวางภายใน  0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว  
20 .๐๐ เมตร  พรอมบอพัก 
คสล. จํานวน 1 บอ   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออ นุมั ติ ดํ า เ นินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

195,000 บานทาดอก
แกว หมูท่ี 5  

กองชาง             

14. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานทาดอกแกว 
หมู ท่ี  5(หนาบานนางบุญงค  
บุตรโสม)  ขนาดกวางภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร  ยาว  39 .๐๐  เมตร  
พรอมบอพัก คสล.   
จํานวน 1 บอ 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออ นุมั ติ ดํ า เ นินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

118,000 บานทาดอก
แกว หมูท่ี 5 

กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานทาดอกแกว  
หมูท่ี 6 สายหนาวัดทาดอกแกว
เหนือ ถึง บานนางฤทัย  กิติศรีวร
พันธ  ขนาดกวางภายใน  0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 
140.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

322,000 บานทา
ดอกแกว 
หมูท่ี 6 

กองชาง             

16. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบานดอนแดง  หมูท่ี 8 
สายจากบาน อบต.คต-บานนายไข
แสง มะระ  ขนาดกวางภายใน  
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ยาว 70.๐๐  เมตร พรอมบอพัก 
คสล.  จํานวน 2 บอ 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดํา เนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

207,000 บานดอน
แดง 

หมูท่ี 8 

กองชาง             

17. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบานหวยพระ หมูท่ี 9 
ขนาดกวางภายใน  0.30 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40  เมตร  
ยาว 80.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดํา เนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

185,000 บานหวย
พระ 

หมูท่ี 9 

กองชาง             
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2.บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบรหิารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานดอนติ้ว 
หมูท่ี 10 บริเวณหนาบานนาง
คําพลอย อ.ท.สี  ขนาดกวาง
ภายใน  0.40 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  
ยาว 20.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมั ติ ดํ า เ นินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

56,000 บานดอนติ้ว
หมูท่ี 10 

กองชาง             

19. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานดอนติ้ว 
หมู ท่ี  10  จากบานนายวัน 
สอนสา ถึง บานนายตัน โยบุต
ดา  ขนาดกวางภายใน  0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
ยาว 80.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

197,000 บานดอนติ้ว 
หมูท่ี 10 

กองชาง             

20. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานดอนติ้ว 
หมูท่ี 10 จากบานนางสี ศรี
หะมงคล ถึงบานนางชาลี  สม
ปญญา ขนาดกวางภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร ยาว 28.๐๐  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

76,000 บานดอนติ้ว 
หมูท่ี 10 

กองชาง             

 
 
 

-24- 



2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

21. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานปุงแก   
หมูท่ี 13 จากบานนายวิชัย 
มหาศาล –บานนายนัฐพงษ  ศรีหะ
มงคล  ขนาดกวางภายใน  0.40 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร ยาว 
70.๐๐  เมตร  พรอมบอพัก คสล. 
จํานวน 2 บอ 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

207,000 บานปุงแก 
 หมูท่ี 13 

กองชาง             

22. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานหวยพระ   
หมูท่ี 14 จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ถึงบานนางจํานงค  ขนาดกวาง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50  เมตร ยาว 110.๐๐  เมตร 
พรอมบอพัก คสล. จํานวน 2 บอ   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

305,000 บานหวย
พระ 

หมูท่ี 14 

กองชาง             

23. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.ภายในหมูบานคําเตย   
หมูท่ี 16 สายหนาวัดแจงสวาง  
จากบานนายลา วังอุปดชา ถึงบาน
นายตา โยธาตรี  ขนาดกวางภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร 
ยาว  95.00  เมตร  พรอมบอพัก 
คสล. จํานวน 2 บอ   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

268,000 บานคําเตย 
หมูท่ี 16 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายใน
หมูบาน บานทาจําปา หมูท่ี 1 
จากสวนยางนายหมู ถึงสวน
ยาง นายเริง บุโพธ์ิ ความยาว
ประมาณ 650 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานทา
จําปา 

 หมูท่ี 1 

กองชาง             

2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบานคาํพอก หมูท่ี 3
จากบานนายชาตรี ถึงบาน
นายเสนอ โคยอินทร ความ
ยาวประมาณ 160 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานคําพอก 
หมูท่ี  3 

กองชาง             

3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบานคาํพอก หมูท่ี 4 
จากบานนายสมบัติ ถึง บาน
นางพิมพา จันทะพรม ความ
ยาวประมาณ 45 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานคําพอก 
หมูท่ี  4 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบานคาํพอก หมูท่ี 4
สายหนองดาน  ความยาวประมาณ 
672  เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานคําพอก 
หมูท่ี  4 

กองชาง             

5. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภาย 
ในหมูบานทาดอกแก ท่ี5 
 ด.ต.ครรชิด ฤกษใหญ 
ถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานท าดอก
แกว ความยาวประมาณ 200 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานทาดอก
แกว 

 หมูท่ี 5 

กองชาง             

6. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภาย 
ในหมูบานทาดอกแกว หมูท ี่ 5 
ซอยหนาบาน ผอ.วิจติร 
ไชยประการ  ความยาวประมาณ 
400 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานทาดอก
แกว 

 หมูท่ี 5 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานทาดอกแกว 
หมูท่ี 6 จากนานายก่ํา คงเหลา 
ถึง นานายเอกชัย กระวงศ   
ความยาวประมาณ 800 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานทาดอก
แกว  

หมูท่ี 6 

กองชาง             

8. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานทาดอกแกว 
หมูท่ี 6 สายหนองเตา  
ความยาวประมาณ 250  เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานทาดอก
แกว  

หมูท่ี 6 

กองชาง             

9. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานคาํเตย หมูท่ี 7 
สายบานคําเตย ไปบานดง 
ความยาวประมาณ 250 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานคําเตย 
หมูท่ี 7 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานคาํเตย หมูท่ี 7 
สายบานคําเตย - โพนหาด  
ความยาวประมาณ 790 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานคําเตย 
หมูท่ี 7 

กองชาง             

11. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํา่ภาย 
ในหมูบานดอนแดง หมูท่ี 8 
จากบานนายไขแสง ถึง บาน 
นายคําดี มาดี ความยาวประมาณ 
80 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดอน
แดง 

หมูท่ี 8 

กองชาง             

12. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภาย 
ในหมูบานดอนแดง หมูท่ี 8 
จากบานนายวิน ชัยวงษา ถึง 
บานนายไม นามใต ความยาว 
ประมาณ 130 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดอน
แดง 

หมูท่ี 8 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานหวยพระ หมูท่ี 9 
สายบานหวยพระ ถึง สะพาน
หวยทวย ความยาวประมาณ 
700 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานหวย
พระ  

หมูท่ี 9  

กองชาง             

14. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานดอนติ้ว หมูท่ี 10 
สายบานดอนติ้ว ถึง ดอนดู 
ความยาวประมาณ 1,000 
เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดินติ้ว 
หมูท่ี 10 

กองชาง             

15. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานดอนติ้ว หมูท่ี 10 
สายขางดอนติ้ว ถึง 
ขางโรงเรียนทาจําปาวิทยา 
ความยาวประม 550 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดินติ้ว 
หมูท่ี 10 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานดอนติ้ว หมูท่ี 10 
จากขางโรงเรียนบานดอนติ้ว ถึง
สวนยางนาย ธีระวัฒน  
ศรีหะมงคล ความยาวประมาณ 
480 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานดอนติ้ว 
หมูท่ี 10 

กองชาง             

17. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบาน บานทาแต 
หมูท่ี 11 สายบานทาแต ถึง
ริมแมน้ําสงคราม 
ความยาวประมาณ 600 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานทาแต 
หมูท่ี 11 

กองชาง             

18. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานนาดอกไม หมูท่ี 
12 ซอยขาง รร.นาดอกไม ถึง
สามแยกนายหนูเพียง สานาผา   
ความยาวประมาณ 150 เมตร 
 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตาม
ประเมินผลตามระเบียบ 

- บานนา
ดอกไม 

หมูท่ี 12 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานปุงแก หมูท ี่ ๑๓ 
สายบานปุงแก-หวยหวายหลมึ 
ความยาวประมาณ 900 เมตร 

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

-  บานปุงแก 
หมูท่ี 13 

กองชาง             

20. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
ภายในหมูบานดอนแดง 
หมูท่ี 15  จากหนาบาน 
นายอวยพร นามหา-บานนาย
เกษมศักดิ์ หลวงแกว ความยาว
ประมาณ 200 เมตร 
   

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดอน
แดง 

หมูท่ี 15 

กองชาง             

21. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบานดอนแดง  
หมูท่ี 15 ตอจากจุดซอยนาย
เกษมศักดิ์ หลวงแกว ถึงบาน
นายวิทยา หลวงแกว ความยาว
ประมาณ 550 เมตร  

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

- บานดอน
แดง 

หมูท่ี 15 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 
ภายในหมูบานคาํเตย หมูท่ี 16 
จากบานนายปุน นันทะ ถึง สวน
ยาง นายเรียน โยธาตร ี
ความยาวประมาณ  120 เมตร  

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

-  บานคําเตย 
หมูท่ี 16 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

48,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 

            

2. เ พ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ
นักเรียน 

1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

34,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 

3. เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน 1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

23,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 

            

4. เพ่ือจายเปนคาอุปกรณ 
การเรียน 

1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

23,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา 

1.รับแจงขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

100,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

6. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.รับแจงขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

336,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 

    
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

7. เพ่ือจายสําหรับสนับสนุนอาหาร
กล า ง วั นศู นย พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก 
เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหารครบ  
5 หมู 

1.รับแจงขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 
 

970,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 8 
แหง 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็ก
ศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสั ง กัด
องคการบริหารสวนตําบลทา
จํ าปา ,เด็ กอ นุบาล  และ เด็ ก
ประถมศึกษาท่ี 1-6 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

2,227,680 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ขององคการ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            

9. เพ่ือจายอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  1  – 6 
โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา 

1.รับแจงขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงิน
อุดหนุน 

3,550,000 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี

ตําบลทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

            

10. เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ
มหกรรมการเสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ขององคการ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 

            

11. เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการคาย
คุณธรรมจริยธรรม 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000  กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ 
ทาอุเทน   

1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

60,000 อําเภอ 
ทาอุเทน   

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล 
ทาจําปา   

1.รับแจงขอรับการสนับสนุน 
2.เบิกจายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใชเงินอุดหนุน 
4.รายงานการใชเงินอุดหนุน 

300,000 ตามภารกิจ กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

3. โครงการประเพณีแขง เรือ
ตําบลทาจําปา 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ นก า รต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเ นินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

130,000 ตําบลทา
จําปา 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เดือน 4 พระธาตทุาอุเทน 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออ นุ มั ติ ดํ า เ นิ นก า รต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเ นินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

30,000 อําเภอทาอุ
เทน 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการ ทองถ่ินอาสาปลูกปา
เฉลิมพระเกียรต ิ เพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการทองถ่ินอาสา
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ  

1.จัดทําโครงการ 
2.ขอ อ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเ นินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบล 

ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. โครงการสํารวจ/ตรวจสอบ
แนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะใน
เขตตําบลทาจําปา    

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตามโครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

30,000 ในเขตตาํบล
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.3  แผนงานสารธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. การขับเคลื่อนโครงการเมือง
สะอาดคนในชาติมีสุข    

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

20,000 ในเขตตาํบล
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.3  แผนงานสารธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่อง
แตงกาย เพ่ือความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

3. เ พ่ือเปนคาซื้อรถบรรทุก
ขยะ แบบอัดทาย 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

2,200,000 ในเขตตาํบล
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

 
2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

- - -- - - -             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
-เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ
ตางๆ 
-เ พ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร 
-เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธตางๆ 
-เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

160,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 

            

2. รายจายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายนาการเลี้ยง
รับรองในโอกาสตางๆ 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายการเลี้ยง
รับรองประชุมสภาทอง อบต.ทา
จําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 

            

3. จัดซื้อหนังสือพิมพ/วารสาร หรื
นิตยสารวิชาการตางๆ  

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผล
ติดตามระเบียบ 

5,000 ในพ้ืนท่ีตําบล
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. คาใชจายในการจัดงาน 
รัฐพิธีตางๆ 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

 
สํานักปลดั 

            

5. โครงการเลือกตั้งนายก / 
สมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวน 
ตําบลทาจําปา กรณคีรบ
วาระ  
ยุบสภา   แทนตําแหนงท่ี
วาง 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

500,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

6. โครงการ อบต. สัญจร  
พบประชาชน 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

9,500 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

7. โครงการปกปองสถาบัน
ของชาต ิ

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. วัสดุยานพาหนะและขนสง 1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั  

          

 

9. 

วัสดุงานบานงานครัว 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัวและวัสดุท่ีใชทํา
ความสะอาด เชน  ชอน  ชาม  
แปรง  ไมกวาด  แกวนํ้า  จาน
รอง  และ อุปกรณอ่ืน ๆ 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั 

   

 

       

 

10. 

คาใชจายในการศึกษาดูงาน  1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

350,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั 

 

  

   

 
 
 
 
 
 

    

 

11. 

วัสดุเช้ือเพลิงและ
นํ้ามันหลอลื่น 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

350,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั  
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  เชน  ผา  ส ี พูกัน   
กระดาษเขียนโปสเตอร และ
อ่ืน ๆ ฯลฯ   

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั  

          

 

13. 

วัสดุสาํนักงานเพ่ือจัดซื้อสิ่งของ
ท่ีเปนวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เชน  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพได
จากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั 

    

  

     

 

14. 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนจดัเก็บ
ขอมูล,หมึกและคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน    

 
1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต.  
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

เพ่ือจาอุดหนุนองคการบรหิาร
สวนตําบลโนนตาล ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

30,000 
อบต. 

ทาจําปา 
สํานักปลดั    

  

      

 

16. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 
8 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั 

     

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบอเนกประสงค 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ  
700 บาท 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

2,100 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั 

   

     
 
 
 
 
 

   

 

18. เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา/จาย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ  

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

70,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั  
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2.  บัญชีโครงการ/กจิกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั  

    

 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

20. จายเปนคาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและ
คาใชจายอ่ืน ๆ  ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  ท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปราชการ  และเพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ ในการใหพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางและ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนไปอบรมสมัมนา 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

200,000 อบต. 
ทาจําปา 

 
 
 
 

สํานักปลดั  
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

21. เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ
ในประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ เพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ   ในการสงพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจางไปอบรม
สัมมนา 

1.ขออนุมตัิดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองคลัง  

 

 
 
 
 
 

         

22. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของกองคลัง อบต.ทาจําปา    

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000  
อบต. 

ทาจําปา 

กองคลัง  

 

          

23. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองคลัง 

  

          

24. เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม,คาจาง
เหมาบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร และคาจางเหมาเขาเลม  

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองคลัง 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

25. เพ่ือจายเปนคาในการดําเนินการ
โครงการในความรูประชาชน
เก่ียวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

 
กองคลัง 

  

          

26. วัสดุสาํนักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
เสื่อสภาพและวัสดคุงทนถาวร เชน 
เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ 
แฟม 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,000  
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง 

  

          

27. วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร เชน หมึก 
และอุปกรณอ่ืนๆ 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,000  
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง 

  

          

28. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีพักคอย 
จํานวน 4 ท่ีน่ัง  

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,500 อบต. 
ทาจําปา 

 

กองคลัง 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

29. 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ี
สํานักงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 
60 × ลึก 65 × สูง 100 
เซนติเมตร 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

2,500 
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง 

 

          

 

30. 
เพ่ือจัดซื้อเปนคาเกาอ้ีสํานักงาน
ขนาดกวางไมนอยกวา 58 × ลึก 
54 × สูง 86 เซนติเมตร 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

8,500 
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง    

 

       

 

31. 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีแผน
ช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน จํานวน 2 ตูๆ  
ละ 5,500 บาท 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

11,000 
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง 

 

          

 

32. 
เพ่ือเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน
เหล็ก 5 ฟุต 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

8,000 
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง    

 

       

 

33. 
เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,000 
อบต. 

ทาจําปา 
 

กองคลัง    
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุง
เครื่องวิทยุสื่อสารและ
อุปกรณตางๆ 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 

2.ดําเนินการตามรายละเอียด 

3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 

4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

 
 
 

สํานักปลดั  

 

          

2. เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการใหความรู
ประชาชนเก่ียวกับสาธรณภัย 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั  

 

          

3. เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน 
กรวยจราจร ประแจปด – 
เปด กระจกแบบโคงพรอม
ติดตั้ง ยาเพ่ิมนํ้าหนักกรวย 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

 

สํานักปลดั  

 

          

4. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เวชภัณฑ/อุปกรปฐมพยาบาล
กูชีพ เชน ยา และนํ้ายา
เคมีภณัฑ ใชในการปองกัน
ระงับอัคคีภัย 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

 

สํานักปลดั  

 

          

5. เพ่ือกายเปนคาวัสดุเครื่องแตง
กาย เพ่ือความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 

1.ขออนุมัติดาํเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

 

สํานักปลดั  
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ/
เจาหนาท่ีในการออกบริการงาน
แพทยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ทาจําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 
อบต. 

ทาจําปา 
 

สํานักปลดั 

งาน
ปองกัน 

   

 

       

 

7. เพ่ือจายเปนคาเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เชน  คาเบ้ีย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืน ๆ  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  และอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน  ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ  และเพ่ือจาย
เปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ ในการให
พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จางและอาสาสมคัรปองกันภัย
ฝายพลเรือนไปอบรมสัมมนา   

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 พนักงานสวน
ตําบล  พนักงาน

จาง  และ
อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

สํานักปลดั
งาน

ปองกัน 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.3  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อถังขยะ
แบบมีฝาปด  
ขนาด  120  ลิตร  แบบ
กลม  จํานวน  100  ใบ  

1.สํารวจสถานท่ีดําเนินการ 
2.ขออนุมัติดาํเนินการตาม
โครงการ 
3.ดําเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดําเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

100,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.4  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. คาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน คาเบ้ีย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืน ๆ  ของ
พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครูฯ  และ
พนักงานจาง   ท่ีไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ เพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

100,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

            

2. เพ่ือจายเปนคาใชจาย
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินของกองการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

10,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

            

3 วัสดุสาํนักงาน เพ่ือจายเปน
คาจัดซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ สิ่งพิมพ ไดจากการซื้อ
หรือการจางพิมพ 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.4  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. คาวัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือเปน
คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
หมึก ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ แปนพิมพ และ
อุปกรณเพ่ิมเติม 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

              

5. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บ
เอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ  
ละ 5,500 บาท 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

11,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

            

6. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ   
จํานวน  1  ชุด  

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

22,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 

            

7. เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

6,300 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.4  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

5,000 อบต. 
ทาจําปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. วัสดุสาํนักงาน เพ่ือจายเปนคา
ซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เชนเครื่องเขียน สิ่งพิมพ 
แบบพิมพ ไดจากการจางซื้อ
หรือการจางพิมพ 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

40,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             

2.  วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจาย
เปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา 
สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา และวัสดุ
อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 
 

60,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             

3. เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน กระดาษ 
หมึก ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร 
แปนพิมพ และอุปกรณ
เพ่ิมเตมิ เปนตน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             
 
 
 
 
 

4. เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุ
กอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  
 ทราย  คอน  เลื่อย ฯลฯ   
อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
กอสรางและซอมแซม   

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563 

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

5. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
โนตบุก  จํานวน  1 ชุด  
 
 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

22,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             

6.  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง
สํารองไฟ จํานวน 3 เครื่องๆ 
ละ 2,500 บาท  

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

7,500 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             

7. เพ่ือจายเปนคาเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง  คาพาหนะ  คาเชา
ท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ  ของ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง   ท่ีไดรับอนุญาต
ใหเดินทางไปราชการ และเพ่ือ
จายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ   ในการ
สงพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจางไปอบรมสมัมนา  
 จํานวน  40,000   บาท 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการ
ทดสอบคุณภาพนํ้าประปา
และอ่ืนๆ 
 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 อบต. 
ทาจําปา 

กองชาง             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

            6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ี
เปนวัสดเุสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เชน  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพได
จากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

2. คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผน
จัดเก็บขอมลู ,  หมึกและคา
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณ
เพ่ิมเตมิ ฯลฯ  เปนตน   

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

30,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

3. เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินของกองสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห องคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา  

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนุมัติดําเนินการตาม
โครงการ 
3.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดโครงการ 
4.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
5.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเมินผลตามระเบียบ 

10,000 
  

ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เชน คา
เบ้ียเลีย้ง,คาพาหะนะ,คาเชา
ท่ีพักและคาใชจาย อ่ืน ๆ  

1.ขออนุมัตดิําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

50,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

5 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

16,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

6 เพ่ือเปนการจัดซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

6,300 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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 เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร  2  บาน   
จํานวน 1 ตู   

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

5,500 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

8 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่อง
สํารองไฟ จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

7,500 
 

ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
     แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. สนับสุนนเบ้ียยังชีพ/ผูปวย
เอดสเพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส จํานวน 3 คนๆ ละ 
12 เดือนๆ ละ 500  บาท 

1.ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิรับ
เงิน 
2.ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพ
กอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

18,000 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. สนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอาย ุ

1.ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิรับ
เงิน 
2.ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพ
กอนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

10,485,600 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  

1.ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิรับ
เงิน 
2.ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพ
กอนวันท่ี 10 ของทุกเดอืน 

3,398,400 ในเขต 
พ้ืนท่ีตําบล 
ทาจําปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดําเนินการตามรายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

244,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
     แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
ทดแทน  

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

9,800 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

6. เพ่ือจายกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับ
อุบัติภัยและสาธารณะภยัตางๆ 
และบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน ภัยตางๆตาม
ธรรมชาติ ภยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนโย
มิไดตั้งใจ หรือเจตนาใหเกิด ใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

630,990 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

7. เพ่ือจายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน 
 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

210,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั             

8. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

25,000 อบต. 
ทาจําปา 

สํานักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
     แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

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. เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญเพ่ือชวยเหลือแก
ขาราชการทองถ่ิน 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

233,880 อบต. 
ทาจําปา 

กองคลัง             

10. เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จ
ลูกจางประจํา 

1.ขออนุมัติดําเนินการ 
2.ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียด 
3.เบิกจายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

143,160 อบต. 
ทาจําปา 

กองคลัง             
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ภาคผนวก  
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