
             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
แผนด ำเนินงำน 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 
 
  

 
 

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

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
อ ำเภอท่ำอุเทน  จังหวัดนครพนม 

 



 
ส่วนที่  2 

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
....................................... 

 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม      
1.1 แผนงานสารธารณสุข 6 31.60 300,000 37.45 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 10.52 95,000 11.86 กองสวัสดิการ 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 5.26 120,000 15.00 กองการศึกษา 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 15.80 80,000 10.00 ส านักปลัด 
1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 31.60 186,000 23.22 ส านักปลัด 
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5.27 20,000 2.49  

รวม 19 100 801,000 100 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 -4- 

ผด.01 



 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่        
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27 100 4,923,000 100 กองช่าง 

 รวม 27 100 4,923,000 100 
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ผด.01 



 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม      
3.1. แผนงานการศึกษา 8 66.66 4,920,550 90.28 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 33.34 530,000 9.72 กองการศึกษา 

รวม 12 100 5,450,550 100 
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ผด.01 



 
 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

4. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว 

     

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 33.33 15,000 28.84 ส านักปลัด 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 33.33 17,000 33.33 ส านักปลัด 
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 33.33 20,000 38.45 กองการศึกษา 

รวม 3 100 52,000 100 
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ผด.01 



 
 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ - - - -  
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - ส านักปลัด 

รวม - - - - 
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ผด.01 



 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร      
6. 1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 32 55.17 2,042,000 42.66 ส านักปลัด/กองคลัง 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 5.17 640,000 13.37 ส านักปลัด 
6.3 แผนงานสาธารณสุข 3 5.17 50,000 1.04 ส านักปลัด 
6.4 แผนงานการศึกษา 6 10.34 1,719,600 35.92 กองการศึกษา 
6.5 แผนงานเคหะชุมชน 10 17.24 255,400 5.33 กองช่าง 
6.6 แผนงานสังเคราะห์ 4 6.90 80,000 1.68 กองสวัสดิการและสังคม 
รวม 58  100 4,787,000 100 
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ผด.01 



 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

แผนงำนงบกลำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

  แผนงานงบกลาง      
รวม 11 100 16,727,400 100 
รวมทั้งสิ้น 11 100 16,727,400 100 
 
 
 
 
 
1.  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 

งบเงินอุดหนุน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

  งบเงินอุดหนุน      
รวม 3 100 2 8,000 100 
รวมทั้งสิ้น 133 100 32,998,950,000 100 
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ผด.01 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
        1.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. วัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทก าจัด
ยุงลาย 
-เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์สารเคมีใน
การฝังกลบและก าจัดเช้ือรา หนอน
แมลงวัน   

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

90,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
ขึ้นทะเบียนสตัว์  และซื้อวัคซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

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

30,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั  
 
 
 
 

           

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานและ
บริการตา่งๆ  
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาคนงานขยะ 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาพ่นหมอก
ควันเพ่ือป้องกันยุงลายในการแพรเ่ชื้อ
ไข้เลือดออก เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้า 51 ข้อ 1 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการฉีด
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและงาน
อื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้า 51 ข้อ 3 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงิน
อุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงิน
อุดหนุน 

140,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

 -11- 
ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
        1.1  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการให้ความรู้อาสาสมัครบรบิาล

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

10,000 16 
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั    
 
 
 
 
 
 

         

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑต์่างๆ เชน่ 
เครื่องพ่นหมอกควัน คอมพิวเตอร ์
ฯลฯ ให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ดังเดิม 

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

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั    
 
 
 
 
 
 

         

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั    
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ผด.02 



 
 
 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
           1.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการเสรมิสร้างและ

พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ
1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด า เนิ นก ารต ามรายละ เอี ย ด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

80,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด า เนิ นก ารต ามรายละ เอี ย ด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

15,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
           1.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. จัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปา

เกมส์ 
1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด า เนินการตามรายละเอี ยด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

120,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
          1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 ร งก า รฝึ ก อ บ ร ม ก า ร

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 
 
 
 
 

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 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน 

            

2. โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม อ า ชี พ
ส าหรับประชาชนในต าบล
ท่าจ าปา 
 
 
 

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

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 

            

3.  
โค ร งก ารอบ รม ส่ ง เส ริ ม
กิ จ ก ร ร ม ส ภ า เด็ ก แ ล ะ
เยาวชนต าบลท่าจ าปา 
 
 
 

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

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล          
ท่าจ าปา 

งาน
สวัสดิการ

สังคม 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชีวิตและสังคม 
          1.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัย 

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 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                    

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

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 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   

3. โครงการป้ องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ 

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 

48,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชีวิตและสังคม 
          1.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการป้ องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ 

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 

48,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   

5. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร 

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   

6. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย (EMS) 

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 

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
      1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชีวิตและสังคม 
          1.6 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน

(สู่ ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น) 

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั                   
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้งตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
  

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

30,000 ในเขต
พื้นที่ อบต.
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15  สายจาก
นานายวิทยา  
 บุญเหลา เช่ือมถนนลาดยางสาย
ดอนแดง ดอนดู่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15  เ
มตร ยาว 35.00  เมตร ไหล่ทาง
ลู ก รั ง ก ว้ า ง ข้ า ง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
ค อ น ก รี ต ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 140.00 ตารางเมตร 

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

82,000 บ้านดอน
แดง 

หมู่ที่ 15 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
  2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 

2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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

ถนน คสล. บ้านนาดอกไม ้   หมู่
ที่12  สายป่าช้า - ป่าดงกระ
แสน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15   
 เมตร ยาว 136.00  เมตร      
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 544.00 ตารางเมตร   

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 

330,000 บ้านนา
ดอกไม ้
หมู่ที่ 12  

กองช่าง   
 

          

4.  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้ว  หมู่ที ่6 สายถนนรมิเขื่อน -
 บ้านนางนงคราญ คง
เหลา  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15   
เมตร  ยาว 100.00 เมตร  ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

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

220,000 บ้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่ 6 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
  2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
           2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตรบา้นค า
เตย หมู่ที่ 16  สายสวนยางฯ
นายเดชณรงค ์สานาผา ถึง สวน
ยางฯนายเอี่ยม โยธาตร ีขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  
ยาว 600.00  เมตร 

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

257,000 บ้านค าเตย
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตรบา้นค า
เตย หมู่ที่ 7 สายทางเชื่อมถนน
โนนสาวอ้า  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 200.0
0  เมตร  

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

68,000  บ้านค า
เตย 

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

7.    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตรบา้นท่า
ดอกแก้ว หมู่ที ่5 จากนานา
งบรรจง  สุตะภัคดิ ์ถึงนานาง 
พิชยา พลเหลือ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร 
 ยาว 700.00 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

204,000 บ้านท่า
ดอกแก้ว
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

-21- 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบา้นห้วย
พระ หมู่ที ่9  สายสวนยางฯ
นายสมาน ปู่ห้วยพระ  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร 
 ยาว 430.00  เมตร 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2 .ขออนุ มั ติ ด า เนิ น ก ารต าม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลตาม
ระเบียบ 

242,000 บ้านห้วย
พระ 
หมู่ที่ 9  

กองช่าง             

9.   เพื่ อจ่ายเป็นค่ าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ดอนติ้ว หมู่ที ่10 
 ส า ย ข้ า ง วั ด   ว า ง
ท่อ คสล. 0.40 x 1.00  เมตร 
 ยาว 7.00  เมตร 

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

7,000 บ้านดอน
ติ้ว 

หมู่ที่ 10  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

            

10.    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้าน
น า ง ไ ห ล  เ ขี ย ว ค้ า   ว า ง
ท่อ คสล. ?   0.40 x 1.00  เม
ตร  ยาว 100.00  เมตร พร้อม
บ่อพัก จ านวน 10 บ่ 

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

221,000 บ้านท่า
ดอกแก้ว 
หมู่ที่ 5  

กองช่าง             
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ค าเตย  หมู่ที่ 16  ซอยข้างบ้าน
น า ง รั ศ มี   ข น า ด ก ว้ า ง
ภ า ย ใ น   0.40 เ ม ต ร   ลึ ก
เฉลี่ย 0.50  เมตร ยาว  29.0
0  เมตร   

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุ มั ติ ด า เนิ นก ารตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

78,000 บ้านค าเตย
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

12. เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าก่ อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ภานในหมู่บ้าน
ค าเตย  หมู่ที่  7  สายจากบ้าน
นางสี  น ามห า  ถึ ง  บ้ าน น าง
ท า  ช่ วย สุ ม าน  ขน าด ก ว้ า ง
ภ า ย ใน  0 .3 0  เ ม ต ร  ลึ ก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 84.00 
เมตร 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุ มั ติ ด า เนิ นก ารตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

235,000 บ้านค าเตย
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

13.  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ค าพอก หมู่ที ่3 จากบ้านนาย
แวว โพธิบุตร – ถนนสายหน้า
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง
ภายใน  0.30 เมตร  ลึกไม่น้อย
กว่า 0.40  เมตร  ยาว 149.0
0 เมตร 

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

   
338,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บ้านค าพอก 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง            14. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 

งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บา้นค าพอก หมู่
ที ่4 ถนนสายกลางหมู่บ้าน เริ่มจาก
บ้านนางสมนึก จันทะพรม ถึงบ้าน
นางทันสมัย สุขวิพัฒน์ ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว 97 เมตร 

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

264,000 บ้านค า
พอก 

หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

15.  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ า  ค ส ล .ภ าย ใน ห มู่ บ้ า น ด อ น
แดง  หมู่ที่ 15  สายบ้านนายอวย
พร นามหา ถึง บ้านนายปน  บุญ
เ ที ย ม   ข น า ด ก ว้ า ง
ภ า ย ใ น   0 .4 0  เ ม ต ร   ลึ ก
เฉลี่ย 0.50  เมตร ยาว  87.00    
 เมตร  

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

249,000 บ้านดอน
แดง 

หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

16.  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่
ที่ 8 สายจากบ้านนายสิงห์  อินทร์
เทพ ถึง บ้านนายบุญชู มะละ ขนาด
ก ว้ า งภ าย ใน   0.40 เม ต ร   ลึ ก
เฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว 70.00     
  เมตร 

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

196,000 บ้านดอน
แดง 

หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

 -24- 
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2.บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ท่าจ าปา  หมู่ที่  2  สายหน้ า
บ้านอาจารย์ปิยภัทร  บุโพธิ์ –
 ถนนริม เขื่ อน   ช่วงที่  1  มี
ข น า ด ก ว้ า ง
ภ าย ใน   0 .4 0  เม ต ร   ลึ ก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว 24.
00 เมตร  ช่วงที่ 2 มีขนาด
กว้างภายใน  0.30 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40  เมตร  ยาว 99.
00 เมตร 

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

330,000 บ้านท่า
จ าปา 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

18. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน
ปุ่งแก หมู่ที ่13 สายหน้าบ้าน
นางสีทา สอนสา – บ้านนาง
เวียงชัย ค าลือ  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร              
 ยาว 82.00  เมตร 

1.ส ารวจสถานท่ีด าเนินการ 
2.ขออนุ มั ติ ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
3.ด าเนินการตามรายละเอียด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผล
ตามระเบียบ 

270,000 บ้านปุ่งแก 
 หมู่ที่ 13 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย

น้ า คสล.ภายในหมู่บา้นห้วยพระ หมู่
ที ่14 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ถึง บ้านนางจ านงค์  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร ยาว 70.00  เม
ตร 

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 

193,000 บ้านห้วย
พระ 

หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

20. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บา้นห้วยพระ หมู่
ที ่9 สายหน้าบ้าน อบต.ถนอม
ขนาดกว้างภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร ยาว 28.00  เม
ตร 

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 

89,000 บ้านค าเตย 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

21. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมู่บา้นดอนแดง หมู่
ที ่8 สายจากสี่แยก ถึง บ้านนาง
สาน ปู่ห้วยพระ ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร                     
ยาว 45.00     เมตร 

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 

134,000 บ้านดอน
แดงหมู่ที่ 8 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.     เพื่อจ่ายเป็นค่าศาลาประ

ชามคมหมู่บ้าน บ้านท่า
จ าปา หมู่ที ่1 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร               
ยาว 12.00 เมตร 

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

330,000 บ้านท่า
จ าปา 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

23. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านท่าแต ้หมู่
ที ่11 ขนาด
กว้าง 6.50 เมตร               
ยาว 9.00 เมตร 

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

300,000 บ้านท่าแต้
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

24. เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอน
ติ้ว  หมู่ที่ 10 บริเวณทางแยก
ข้างวัด พื้นที่ผิวคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 70.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร  

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

49,000 บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 65 

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.  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้ว  หมู่ที ่6 บริเวณทางแยกห้วยขี้
หม ูพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 75.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 

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

42,000 บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

26. พื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่
ที ่10 สายบ้านดอนติ้ว – โรงเรียน
ท่าจ าปาวิทยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15  เมต
ร ยาว 10.00  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 40.00 ตารางเมตร  

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

24,000 บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

27. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่
ที ่10 สายบ้านดอนติ้ว – โรงเรียน
ท่าจ าปาวิทยา ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15  เมต
ร ยาว 10.00  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 40.00 ตารางเมตร 

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

141,000 บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศกึษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

340,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 8 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 

2. ส าห รั บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร จั ด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 

129,950 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 8 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

3. เพื่อจ่ายส าหรับสนับสนุนอาหาร
กล างวั น ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก 
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบ  
5 หมู่ 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงินอุดหนุน 
 

980,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 8 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

4. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

10,000 พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต

พื้นที่
รับผิดชอบ

ขององค์การ
บริหาร 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศกึษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.. อุดหนุน โรงเรียนบ้านค าเตย 

ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่าย 3 โส้ 
 
 
 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.ร า ย ง า น ก า ร ใ ช้ เ งิ น
อุดหนุน 

20,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี

ต าบลท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 4 
ญ้อ 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงิน
อุดหนุน 

20,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี

ต าบลท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

7. เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  – 6 
โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

1.รับแจ้งขอรับการ
สนับสนุน 
2.เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
3.ติดตามการใช้เงินอุดหนุน 
4.รายงานการใช้เงิน
อุดหนุน 

3,360,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี

ต าบลท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

8. เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
มหกรรมการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

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

60,000 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
ขององค์การ

บริหาร 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศกึษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 

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

60,000 อ าเภอ 
ท่าอุเทน   

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
ท่าจ าปา   

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

300,000 ตามภารกิจ กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 

3. โครงการประเพณี แข่ งเรือ
ต าบลท่าจ าปา 

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

130,000 ต าบลท่า
จ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน 

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

40,000 อ าเภอท่าอุ
เทน 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว 
4.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 ท้องถิ่นอาสาปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ  

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 

15,000 ในเขตพื้นท่ี
ต าบล 

ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว 
4.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการส ารวจ/ตรวจสอบ

แนวเขตพื้นที่สาธารณะใน
เขตต าบลท่าจ าปา    

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

20,000 ในเขตต าบล
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
4.3  แผนงำนสำรธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการต าบลท่าจ าปาท่า

จ าปาเมืองสะอาด คนใน
ชาติมีสุข  

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

17,500 ในเขตต าบล
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว 
4.3  แผนงำนสำรธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 63 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 62 พ.ศ.  2 63 

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.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 
-เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ า เช่ า เครื่ อ งถ่ าย
เอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาดูแลสถาสูบน้ าด้วย
ด้วยไฟฟ้า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
-เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าปรับปรุ งระบบ
โทรคมนาคม 

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

100,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 

            

2. เพื่ อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ประชามสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนมาร่วมงานรัฐพิธีหรือพระ
ราชพิธีต่างๆ การจัดงานรัฐพิธีเป็น
วันส าคัญของทางราชการที่รับการ
ป ระ ส าน จ าก จ าก อ า เภ อ ห รื อ
จั ง ห วั ด  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ ฯลฯ ตามหนังสือว่าด้วยการ
จัดงาน/กิจกรรม 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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

สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา กรณีครบ
วาระ ยุบสภา   แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด า เนิ น ก ารต าม ร าย ล ะ เอี ย ด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

200,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

4. โครงการ อบต. สัญจร  
พบประชาชน 

1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
3.ด า เนิ น ก ารต าม ร าย ล ะ เอี ย ด
โครงการ 
4.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
5.ด าเนินการตามประเมินผลติดตาม
ระเบียบ 

15,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

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

120,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท า
ความสะอาด เช่น  ช้อน  ชาม  
แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  จาน
รอง  และ อุปกรณ์อื่น ๆ 

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

30,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั 

   

 

       

 

7. 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของผู้ บ ริห าร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่ ว น ต า บ ล  พ นั ก งา น ค รู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง   

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

200,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั 

 

  

   

 
 
 
 
 
 

    

 

8. 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลื่น 

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

350,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

9. 

ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน  
 กระดาษเขียนโปสเตอร ์และ
อื่น ๆ ฯลฯ   

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

10,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

 
 
 
 

ส านักปลดั  

          

 

 
 
 

-37- 
ผด.02 



 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. 

วัสดุส านักงานเพื่อจัดซื้อสิ่งของ
ที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ ์ สิ่งพิมพ์ได้
จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

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

100,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

11. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจดัเก็บ
ข้อมูล,หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    

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

25,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

12. 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท 

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

5,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

          

 

 
 
 
 

-38- 
ผด.02 



 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อ

ศึกษา/จ่าย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ  

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

80,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

    

  

    

 

14. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 

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

120,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  ที่ได้รับอนญุาตให้เดินทาง
ไปราชการ  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน
ต่าง ๆ ในการให้พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนไปอบรมสมัมนา 

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

120,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
 
 
 

ส านักปลดั  

 

          

16. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน
ต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างไป
อบรมสมัมนา 

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

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง  
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ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของกองคลัง อบต.ท่าจ าปา    

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

30,000  
อบต. 

ท่าจ าปา 

กองคลัง  

 

          

18. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการปรับปรุงแผนที่และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

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

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง  

 

          

19. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าจา้งเหมาเข้าเลม่  

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

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง  

 

          

20. เพื่อจ่ายเป็นค่าในการด าเนินการ
โครงการในความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 
กองคลัง 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 -41- 

ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ

เสื่อสภาพและวัสดคุงทนถาวร เช่น 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
แฟ้ม 

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

50,000  
อบต. 

ท่าจ าปา 
 

กองคลัง  

 

          

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น หมึก 
และอุปกรณ์อื่นๆ 

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

25,000  
อบต. 

ท่าจ าปา 
 

กองคลัง  

 

          

23 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล 

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

22,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 

กองคลัง  

 

          

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

15,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

         

   
 
 
 
 
 
 
 -42- 

ผด.02 



 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. วัสดุเครื่องแต่งกาย 1.ขออนุมัติด าเนินการ 

2.ด าเนินการตาม
รายละเอียด 
3.เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

60,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

      

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

30,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 

  

       

27. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก   เพื่อเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด 

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

7,500 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 

  

       

28 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 แบบตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 ชุด 

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

22,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1  แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการ

ศูนย์กู้ชีพ อบต.ท่าจ าปา ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร  

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

130,000 อบต.  
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

      

30. 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน มือจับชนิดบิดมีแผ่นช้ันปรับระดับ 
3 ช้ัน จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 

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

5,500 
อบต. 

ท่าจ าปา 
 

กองคลัง 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุง

เครื่องวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
ต่างๆ 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

 

ส านักปลดั  

 

          

2. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการ/เจ้าหน้าท่ีในการออก
บริการงานแพทย์ฉุกเฉินในเขต
พื้นที่ต าบลท่าจ าปา 

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

576,000 
อบต. 

ท่าจ าปา 
 

ส านักปลดั 
งาน

ป้องกัน 

 

 

 

 

        

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ที่ไดร้ับ
อนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา   

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
งาน

ป้องกัน 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.4  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. ค่าเดินทางไปราชการใน

ประเทศ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครูฯ  และ
พนักงานจ้าง   ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

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

50,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกองการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

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

5,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

            

3 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ ์

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.4  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึก ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และ
อุปกรณ์เพิ่มเติม 

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

5. วัสดุงานบ้านงานครัว 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
น้ าดื่มในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และอื่นๆ 

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

15,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
เด็ กศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็ก ใน
สั งกัดองค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลท่าจ าปา ,เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาที่ 1-6 
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

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

1,609,608 พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.5  แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า

ซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่นเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ 
แบบพิมพ์ ได้จากการจ้างซื้อ
หรือการจ้างพิมพ ์

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 

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

120,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษ 
หมึก ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์
เพิ่มเตมิ เป็นต้น 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์ 
 ทราย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ   
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม   

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

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             
 
 
 
 
 

 
 
 

-48- 
ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.   แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 วัสดุคอมพิวเตอร์"เพื่อจ่ายเป็น

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น กระดาษ
ต่อเนื่อง หมึก ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์แป้นพิมพ ์และ
อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ เป็นต้น 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง  

 

          

6 เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนญุาต
ให้เดินทางไปราชการ และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการ
ส่งพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างไปอบรมสมัมนา  
 จ านวน  40,000   บาท 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 -49- 

ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.   แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการ
ทดสอบคุณภาพน้ าประปา
และอื่นๆ 
 

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

5,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง  

 

          

8 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
  ชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต SLUMP TEST 
SET 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของ
คอนกรีต SLUMP TEST SET 
 
                                                                     

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

4,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง             

9 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อลูก
ปูนทรงสี่เหลี่ยม 
 
 

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

4,900 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 
-50- 



 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.   แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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 ครุภณัฑ์ส ารวจ 

เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์
กลาสจดัซื้อเทปวัด
ระยะทาง ไฟเบอร์กลาส 

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

1,500 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองช่าง  

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
-51- 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.   แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

และหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

          

2. วั ส ดุ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ห รื อ
การแพทย์ 

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

10,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

          

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั  

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-52- 
ผด.02 



 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
            6.6  แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 

งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. 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.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
4.ติดตามประเมินผล 

20,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่น
จัดเก็บข้อมลู ,  หมึกและค่า
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณ์
เพิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็นต้น   

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

20,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกองสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

1.จัดท าโครงการ 
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 

10,000 
  

ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 
 
 -53- 

ผด.02 



 
 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.6  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลีย้ง,ค่าพาหะนะ,ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ  

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

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-54- 
ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
     แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. สนับสุนนเบี้ยยังชีพ/ผู้ป่วย

เอดส์เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

1.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับ
เงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

30,000 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอาย ุ

1.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับ
เงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

11,630,400 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

1.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับ
เงิน 
2.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ก่อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

3,432,400 ในเขต 
พื้นที่ต าบล 
ท่าจ าปา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

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

260,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 

-55- 
ผด.02 



2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
     แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

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

15,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

6. เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
อุบัติภัยและสาธารณะภยัต่างๆ 
และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ภัยต่างๆตาม
ธรรมชาติ ภยัอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นโย
มิไดต้ั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด ใน
เขตพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

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

400,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

7. เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
 

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

210,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

8. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

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

20,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
     แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือแก่
ข้าราชการท้องถิ่น 

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

235,600 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง             

10. เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

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

144,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

กองคลัง             

11. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

30,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
งบเงินเงินอุดหนุน 
แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. โครงการอุดหนุน อสม./อปศ. 

ตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณะสุข 

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

320,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
งบเงินเงินอุดหนุน 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง

สว่างเขื่อนบ้านท่าดอกแก้ว หมู่
ที ่5 ตั้งไว ้130,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างเขื่อนบ้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนาง
นันทกา พลเสนา – บ้านนาง
ส าล ีสุขวิพัฒน์ 

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

130,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

 
 
 
 

ผด.02 
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2.  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2 64  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจ ำปำ 
งบเงินเงินอุดหนุน 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.  2 63 พ.ศ.  2 64 

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. 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่6  ตั้ง
ไว ้68,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าบ้านท่าดอกแก้ว หมู่
ที ่6  ซอยชุมชนหนองเต่า 

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

68,000 อบต. 
ท่าจ าปา 

ส านักปลดั             

3.  3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่
ที ่13 ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้านปุ่งแก 

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 

ส านักปลดั             
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ภำคผนวก 
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