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แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

************************************** 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563  ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565  และแผนงาน/โครงการ

ของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรอืหน่วยงานอื่นๆ    ที่ต้องด าเนินการในพืน้ที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพื่อให้การจัดการและการติดตาม

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงในพืน้ที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ  มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้  

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  2  ส่วน ส่วนที่  1  บทน า และส่วนที่  2  บัญชี

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

ประสานงานและติดตามประเมินผลการด าเนนิงานต่อไป 
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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามหมวด  ๕ ข้อ ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รั ฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ แผนการด าเนินงาน

ภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด ประกาศไว้

อย่างนอ้ยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการด าเนินงานใหจ้ัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร

ท้องถิ่น”         

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จึงได้ด าเนินการ จัดท า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 

โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี

งบประมาณนั้น และ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การ

ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะ

ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ฉบับนี้ จะ

สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างด ี  

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

                      ตุลาคม  2562 
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  ส่วนที่ 1 

      บทน า 

 บทน า  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  แผนด าเนินงาน  ซึ่งแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2563 นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการและประเมินผลแผน

ด าเนินงาน  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ   (Action  Plan) 

โดยจะต้องจัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีแล้ว   และจะต้องจัดท าใหเ้สร็จ

ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ด าเนินการทันปีงบประมาณ  แผนด าเนินงาน  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

เพราะเป็นแผนที่แสดงถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และของหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่เขตต าบลท่ากูบ ประจ าปี

งบประมาณ 2563  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนด าเนินงานนับว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าแผน

อื่นๆ เพือ่สนองนโยบายของรัฐบาลโดยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

  ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการรวบรวม

ข้อมูล แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการอื่นๆที่ต้องการ

ด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จัดท าร่างแผนด าเนินงาน    โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ทั้ง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและของหน่วยงานอื่นๆที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมืออันดีในการพัฒนาต าบลท่ากูบ ให้มีความเจริญ และตรงกับ

ความตอ้งการของประชาชนในต าบลท่ากูบ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน   

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานจริงทั้งหมดใน

พืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้ชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติมาก

ขึน้ 

เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกันกับหนว่ยงานต่างๆทั้งหนว่ยงานภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน  

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการใน

พืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดท ารา่งแผน

ด าเนนิงานโดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน   โดยปิด

ประกาศแผนด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดย

ทั่วถึงกันและตอ้งปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

- 3  - 



 

                             จากข้ันตอนดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิไดด้ังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                                      

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  4  - 

รวบรวมโครงการกจิกรรม

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หนว่ยงานอื่น

รม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน   

เสนอร่างแผนด าเนินงาน   
 

พจิารณารา่งแผนด าเนินงาน   
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

(1)   ท าให้รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการขององค์การบริหาร     

       ส่วนต าบล เป็นไปในทิศทางที่วางไว้ 

(2)   ท าให้เอกสารที่ระบุในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 มแีนวทาง

ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากขึ้น 

(3)   ท าให้เกิดการประสานงานการท างานรว่มกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

        กับหนว่ยงานอื่น ๆ  มีความสะดวกมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 (4)   ช่วยให้เกิดความสามัคคีในด้านระบบการบริหารจัดการโดยการประสานและบูรณาการ

         ท างานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งหนว่ยงานภายในและภายนอก 

 (5)   ช่วยใหร้ะบบการตดิตามและประเมินผลสิ้นปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ม ี  

                 ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ เพราะมีการจ าแนกในรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน /    

                 โครงการ ที่ชัดเจน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



๕ 

 

          บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

         แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ(บาท) 

คดิเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

3 

15 

 

 

 

1,550,000 

2,052,000 

  

กองช่าง 

กองช่าง 

รวม 18  3,602,000   

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวติ 

แผนงานทัว่ไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการศกึษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

 

 

1 

7 

10 

5 

4 

1 

3 

3 

11 

  

 

30,000 

350,000 

2,745,180 

650,800 

208,000 

28,400 

25,000 

135,000 

9,456,240 

  

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการฯ 

กองสวัสดิการฯ 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด,กองการศึกษา 

กองคลัง 

          รวม 45  13,628,620   

  แบบ ผด.01 



๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ(บาท) 

คดิเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานการเกษตร 

 

- 

4 

 

- 

 

- 

200,000 

  

- 

กองสวัสดิการฯ 

   รวม 4  200,000   

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

แผนงานทัว่ไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

 

 

- 

1 

1 

 

 

- 

 

 

- 

30,000 

24,000 

  

 

- 

กองสวสัดิการฯ 

กองสวสัดิการฯ 

 

  รวม 2  54,000   

ยุทธศาสตร ์ ดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

แผนงาทั่วไป 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 

 

5 

- 

- 

3 

  

725,000 

- 

- 

110,000 

  

ส านักปลดั 

- 

- 
 

ส านักปลัด  

             รวม 8  835,000   

รวมทั้งสิ้น 77  18,319,620   



๗ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

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 เงินอุดหนุนเอกชน 

 

- อุดหนุนให้แกรั่ฐวิสาหกิจ อุดหนุน

ให้แกก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

สาขาบ าเหน็จณรงค ์, สาขาหนองบัวระ

เหว และสาขาจัตุรัส  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการขยายเขต

ไฟฟา้แรงต่ า / แรงสูงให้แก่ราษฎรท่ียัง

ไมม่ไีฟฟา้ใชภ้ายในเขตต าบลท่ากูบ  

1,200,000 ภายในเขต 

ความ

รับผิดชอบ

ของ อบต.

ท่ากูบ 

กองช่าง              

2 โครงการตดิตัง้ระบบ

พลังงานแสงอาทติย์ 

(โซล่าเซลล)์ บา้นโนน

สมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตัง้ระบบพลังงาน

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล)์ สถานท่ี

ด าเนนิการ  

รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ก าหนด  สถานท่ี ด าเนนิการ   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ พกิัด 0790451 E   

1730426 N      

300,000 ม. 10 กองช่าง              

 

แบบ ผด.02 



๘ 

 

ล าดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. 

  บ้านโนนสมบูรณ์  หมูท่ี ่10    

ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่    

จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดดังนี้ 

1. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด

ก าลังไฟฟ้า 375W  

2. กริดอินเวอร์เตอร์   

แบบ 3 เฟส จ านวน 1 เครื่อง 

3. Combiner Box ระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ป้องกันพืน้ฐาน 1 ชุด  

ต่อ 1 การตดิตั้ง 

4. อุปกรณ์ติดตัง้มาตรฐานโลหะ

ปลอดสนิม อลูมิเนยีม ชุบอะโน

ไดซ์หนา 15-20 ไมครอน อย่าง

ด ีหนาที่สุดในตลาดโซลาร์

เซลล์ ด ีแข็งแรง ทนทาน รับประกั

นยาวนาน 10 ป ี 1 ชุด 

               

 

 

 

 



๙ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. ต.ค.  พ.ย. 

3 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมขยายเขต

ประปาหมูบ่้าน บ้าน

ซับสายออ หมูท่ี่ 5 

เพื่อจา่ยเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซม

ขยายเขตประปาหมูบ่้าน ระยะทาง

ขยายเขตประปา 228 เมตร ท่อ

ประปาขนาด 3 นิว้ รายละเอียด

ตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานที่

ด าเนนิการ  บ้านซับสาย

ออ บริเวณพิกัด

จุดเริ่มต้น 0783387 E 173

2571 N ถึง บริเวณพิกัด

จุดสิน้สุด 0783252 E  1732

399 N บ้านซับสายออ  หมู่

ที ่5  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับ

ใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  

50,000 ม.5 กองช่าง              

รวม  3  โครงการ 1,550,000               

 

 

 

 



๑๐ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  

แผนงานที่  1.2 อุตสาหกรรมโยธา  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหว้ย

ส้มป่อย หมูท่ี่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว  30 เมตร หนา 0

.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 150  ตร.ม. รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ซอยบ้านนายทรง

สรรค์  ทองม่วง บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0791470 E 17287

19 N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0791519 E  17287

11 N  บ้านหว้ยส้มป่อย  หมู่

ท่ี 7  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับ

ใหญ ่  จังหวัดชัยภูม ิ  

78,000 ม.7 กองช่าง              

 

แบบ ผด.02 



๑๑ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านซับ

สมบูรณ์ หมูท่ี่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว  60 เมตร หนา 0

.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 300  ตร.ม. และลงดนิลูกรัง

ไหลท่างสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ซอย 6 ตอ่ทางเขา้วัดซับ

สมบูรณ์  บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0782949 E 17333

56 N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0782868 E  17332

61 N  บ้านซับสมบูรณ์  หมู่

ท่ี  9  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับ

ใหญ ่  จังหวัดชัยภูม ิ  

153,000 ม.9 กองช่าง             

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

3 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านซับสาย

ออ หมูท่ี่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว  48  เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 192  ตร.ม. และลงดนิลูกรัง

ไหลท่างสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร ท่อ ค.ส.ล.

ชัน้ 3 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จ านวน 7 

ท่อน รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ก าหนด  สถานท่ีด าเนนิการ  ซอย

บ้านนายบุญ ประดับวงษ์ บริเวณ

พกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0783692 E 173312

2 N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0783644 E  17331

17 N บ้านซับสายออ  หมู่

ท่ี 5  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับ

ใหญ ่  จังหวัดชัยภูม ิ  

104,000 ม.5 กองช่าง             

 



๑๓ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

4 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านท่ากูบ หมู่

ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว  102  เมตร หน

า 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไม่

นอ้ยกว่า 408  ตร.ม. รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  ซอยขา้งโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากูบ บริเวณ

พกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0792211 E  17296

32 N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0792119 E  17295

86 N  บ้านท่ากูบ  หมูท่ี่ 1   ต าบล

ท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัด

ชัยภูมิ   

206,000 ม.1 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

5 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านท่าชวน 

หมูท่ี่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3 เมตร ยาว  85  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า  255  ตร.ม. รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  บ้านนายผอม – บ้านนาย

จงกล บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0789242 E 1727716 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0789160 E  1727728 

N  บ้านท่าชวน  หมูท่ี่ 6  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ   

130,000 ม.6 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

6 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านโปง่เกต 

หมูท่ี่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว  70  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 280  ตร.ม. และลงดนิลูกรังไหล่

ทางสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ซอยขา้งโรงเรียนบ้านโปง่

เกต – บ้านนายประทวน มหา

โภชน ์บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0791085 E 1725670 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0791012 E  1725603 

N  บ้านโปง่เกต  หมูท่ี่ 2  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  

144,000 ม.2 กองช่าง             

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

7 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

บ้านวังกุง หมูท่ี่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างไหล่ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 1.30 เมตร ยาว  230  เมตร หน

า 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 299  ตร.ม. ท่อ ค.

ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จ านวน 1 ท่อ

น รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ก าหนด  สถานท่ีด าเนนิการ  บ้านนาง

บุญเพยีง – วัดบ้านวังกุง บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0787898 E 1735413 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0787955 E  1735189 

N  บ้า นวังกุง  หมูท่ี่ 4  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  

144,000 ม.4 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

8 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวังกุง หมู่

ท่ี 4 (คุ้มหนองไม้

เปราะ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว  48  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 192  ตร.ม. รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  บ้านนายสมรักษ ์ เขตร

จัตุรัส บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0785448 E 1733277 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0785485 E  1733246 

N  บ้านวังกุง  หมูท่ี่ 4  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  

95,000 ม.4 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

9 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวังขอนสัก 

หมูท่ี่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว  59  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 236  ตร.ม. และลงดนิลูกรังไหล่

ทางสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ บ้านนางผัน ประดับ

วงษ์ บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0789200 E 1731574 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0789182 E  1731526 

N  บ้านวังขอนสัก  หมูท่ี่ 3 ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ   

122,0

00 

ม.3 กองช่าง             

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

10 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวังรัง หมู่

ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว  50  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 250  ตร.ม. และลงดนิลูกรังไหล่

ทางสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ทางเขา้หมู่บ้านวังรัง – บ้าน

นางศยามล  บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0787313 E 1726199 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0787302 E  1726135 

N  บ้านวังรัง  หมูท่ี่ 8  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ 

128,000 ม.8 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

11 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวังอุดม 

หมูท่ี่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3 เมตร ยาว  85  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 255  ตร.ม. รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  ซอยมะขามเถ่า บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0786622 E  1730640 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0786615 E  1730717 

N  บ้านวังอุดม  หมูท่ี่ 12   ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  

130,000 ม.12 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

12 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหว้ย

ส้มป่อย หมูท่ี่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 2.5 เมตร ยาว  50  เมตร หนา 0

.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 125  ตร.ม. รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ซอยบ้านนาง

สมหวัง  พกิุล บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0791821 E 1728993 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0791826 E  1728943 

N  บ้านหว้ยส้มป่อย  หมูท่ี่ 7  ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ   

62,000 ม.7 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน

การ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นซับน้ าใส 

หมูท่ี่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว  50  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 250  ตร.ม. และลงดนิลูกรังไหล่

ทางสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  ซอยคุม้ซับปลาฝา บริเวณ

พกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0785738 E  1737551

 N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0785702 E  1737495 

N  บ้านซับน้ าใส  หมูท่ี่ 11   ต าบลท่า

กูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ   

128,000 ม.11 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

ล า 

ดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

14 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นโนน

สมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว  50  เมตร หนา 0.1

5 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไมน่อ้ย

กว่า 250  ตร.ม. และลงดนิลูกรังไหล่

ทางสองขา้ง กว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ ทางเขา้หมู่บ้านโนน

สมบูรณ์ – คุ้มอ่าง บริเวณพกิัด

จุดเร่ิมตน้ 0790424 E 1730831 

N ถึง บริเวณพกิัด

จุดสิน้สุด 0790377 E  1730832 

N  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี  10  ต าบล

ท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ 

128,000 ม.10 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ล า 

ดับ 

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

15 โครงการปรับปรุง

ฝายน้ าล้น กั้นล า

ห้วยสม้ป่อย บ้านท่า

กูบ หมูท่ี่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงฝายน้ าล้น ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว  15  เมตร รายละเอี

ยดตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานท่ี

ด าเนนิการ  ฝายน้ าล้น บริเวณพกิัด

จุด 0792936 E  1730210 N บ้าน

ท่ากูบ  หมูท่ี่ 1 ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับ

ใหญ ่  จังหวัดชัยภูม ิ

300,000 ม.1 กองช่าง             

รวม  15  โครงการ 2,052,000               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.1 แผนงานทั่วไป  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/

กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม 

และส่งเสริมการ

ป้องกันการทุจรติ

และประพฤติมิ

ชอบของผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

และพนักงาน อบต. 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม และส่งเสริมการป้องกัน

การทุจรติและประพฤติมิชอบของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ

พนักงาน อบต. 

30,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

ส านักปลัด              

รวม    1  โครงการ 30,000               

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๖ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอซับใหญ่ ส าหรับ

โครงการอุดหนุนศูนยป์ฏบัิตกิารตอ่สู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ าเภอซับ

ใหญ ่(ศป.ปส.อ.ซับใหญ ่) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

10,000 อ.ซับใหญ่  ส านักปลัด              

2 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาและหมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามภารกจิถ่าย

โอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความ

พร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 

20,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด             

3 โครงการฝกึอบรมของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

หลักสูตรจัดตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ

ฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง 

 จ านวน 10 คน ๆ ละ 4,000 บาท 

 

 

40,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



๒๗ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

4 โครงการฝกึอบรม

อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) หลักสูตร

ทบทวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)หลักสูตรทบทวน 

170,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด             

5 โครงการรณรงค์

ป้องกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ  ในการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุ

บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เชน่   

ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งเครื่องดื่ม  และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

30,000 เขตต าบล

ท่ากูบ  

ส านักปลัด             

6 โครงการรณรงค์

ป้องกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ  ในการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุ

บนท้องถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต ์ เชน่  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

วา่งเคร่ืองดื่ม  และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

30,000 เขตต าบล

ท่ากูบ 

ส านักปลัด             

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง

กาย เชน่ ชุด อปพร.  

 (เครื่องแบบ ๑ ชุด ,เสื้อยดื ๑ ตัว

,หมวก ๑ ใบ,เข็ม

ขัด ๑ ชุด และ รองเท้า ๑ คู่) ) ชุดหนว่ย 

50,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด             



๒๘ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  ชว่ยเหลอืผู้ป่วยฉุกเฉิน (OTOS)  เสื้อชู

ชพี และชุดปฏบัิตกิารค้นหาและ

กู้ภัย ประกอบไป

ด้วย เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ฯลฯ 

               

                              รวม   7  โครงการ  350,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.3  แผนงานการศึกษา 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 ค่าใชจ้่ายในการ

ขับเคลื่อนการจัดให้มี

สภาเด็กและเยาวชน

ต าบลท่ากูบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ขับเคลื่อนการจัดให้มสีภาเด็กและ

เยาวชนต าบลท่ากูบ 

20,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

2 ค่าใชจ้่ายในการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมวัน

เด็กแห่งชาต ิประจ าป ี 2563  

 ให้แกเ่ด็กในพืน้ท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ 

30,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา 

1. เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ เป็น

เงิน 250,000 บาท 

  

250,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ

สอนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ  (รายหัว) 

78,200 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



๓๐ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  ค่าหนังสอืเรียน  9,200 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            

  ค่าอุปกรณก์ารเรียน  9,200 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  13,800 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            

  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  19,780 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            

5 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนของ

โรงเรียนประถมศึกษา 

 สังกัด สพฐ.  ในเขตพื้นท่ีต าบล

ท่ากูบและส าหรับนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ 

1,000,000 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            

6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส่วน

ราชการส าหรับจัดสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ดังนี้ 

1.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 

2.  โรงเรียนบ้านวังกุง 

3.  โรงเรียนบ้านโปง่เกต 

4.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 

1,400,000 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

การศึกษา 

            



๓๑ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

7 โครงการประชาสัมพันธ์

ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี 

และพระราชพธีิต่าง ๆ ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่ากูบ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดกิจกรรมและโครงการ

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อ

ร่วมงานรัฐพิธี และพระราช

พธีิต่าง ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ 

20,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

8 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม

เสริมสร้างคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง

คุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่

เด็ก เยาวชน และ 

ประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

9 โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน

โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

การศึกษา 

            

10 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการงานบวงสรวงเจ้า

พอ่พญาแลและงานของดี

อ าเภอซับใหญ ่ประจ าป ี

2563 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนส่วน

ราชการส าหรับสนับสนุน

โครงการงานบวงสรวงเจ้าพ่อ

พญาแลและงานของดอี าเภอ

ซับใหญ ่ ประจ าป ี 2563  

60,000 อ.ซับใหญ ่ กอง

การศึกษา 

            

รวม  10  โครงการ 2,745,180               



๓๒ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน

และควบคุมโรค

ไข้เลอืดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลอืดออก 

100,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

            

2 โครงการส่งเสริมการ

ด าเนนิงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิ

โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน

ของ อบต.ท่ากูบ 

210,000 ณ. 

หนว่ยงาน 

ผู้จัด 

กอง

สวัสดกิาร 

            

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ ์อัครราชกุมารี 

96,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

            

4 โครงการส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์ และขึน้ทะเบียน

สัตว์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว ์ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้าฯ 

4,800 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

สวัสดิการ 

            

แบบ ผด.02 



๓๓ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

5 เงินอุดหนุนเอกชน 

เงินอุดหนุนตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข กรรมการ

หมูบ้่าน หมูบ้่านละ 20,000 บาท 

240,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

            

รวม  5  โครงการ 650,800               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการชว่ยเหลอื

ทุนการศึกษา นักเรียน 

นักศกึษาผู้ยากไร้ 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการให้

ทุนการศึกษาเพ่ือชว่ยเหลอื

นักเรียน นักศกึษา 

48,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

และสังคม 

            

2 โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชวีติคน

พกิาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสง่เสริม

และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพกิารรวมท้ังสง่เสริมการประกอบ

อาชีพเพื่อให้มรีายได้เพยีงพอต่อการ

ด ารงชวีติและสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างย่ังยนื 

30,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

และสังคม 

            

3 โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิ

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุรวมท้ังสง่เสริมการประกอบ

อาชีพเพื่อให้มรีายได้ 

เพยีงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถ

พึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยืน 

100,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

และสังคม 

            

แบบ ผด.02 



๓๕ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

4 โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

เพื่อเป็นเงินค่าใชจ้่ายในโครงการ

ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ได้แก ่การสง่เสริมภาวะผู้น า

แก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน

ตา่งๆ การใหค้วามรู้เพื่อการพัฒนา

ครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นท่ี การ

เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่าง

สมาชิกในครอบครัว การป้องกันและ

แก้ไขปญัหาครอบครัว 

30,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร 

และสังคม 

            

รวม 4    โครงการ 208,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล า 

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการสนับสนุน

หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงาน

อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เชน่ ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลงิ ค่าน้ ามันอุปกรณ ์ค่าซ่อม

ยานพาหนะ ฯลฯ  

28,400 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ  

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 28,400               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๓๗ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านสังคมและสง่เสริมคุณภาพชีวิต    

แผนงานที่  2.7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งและชุมชน  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 

เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอซับใหญ่ ส าหรับโครงการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพ

ติด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563  

5,000 อ.ซับใหญ ่ ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

และเพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติด

ยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด

ยาเสพติด 

10,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรม เพื่อสรา้ง

ทัศนคติและจิตส านกึที่ดีงาม

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมาน 

ฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนรว่ม

ของประชาชนในชุมชน 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรม เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านกึท่ี

ดงีามในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ โดยเน้นการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในชุมชน 

10,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

ส านักปลัด              

รวม  3  โครงการ 25,000               

 

แบบ ผด.02 



๓๘ 

 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/

กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการท้องถิ่น

ไทย รวมใจภักดิ์

รักษพ์ื้นท่ีสเีขียว 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการท้องถิ่นไทย รวม

ใจภักดิ์รักษพ์ื้นท่ีสเีขียว 

20,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

ส านักปลัด             

2 เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก ่ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอซับใหญ่ ส าหรับโครงการจัด

งานรัฐพิธี  อ าเภอซับใหญ ่จังหวัด

ชัยภูมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

15,000 อ.ซับใหญ่  ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการแข่งขัน

กีฬาตา้นยาเสพ

ติด อบต. ท่ากูบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ

ติด อบต. ท่ากูบ 

100,000 อบต.ท่ากูบ กอง

การศึกษา 

            

รวม  3  โครงการ 135,000               

 

แบบ ผด.02 



๓๙ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แผนงานที่  2.9  แผนงานงบกลาง 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมให้แกพ่นักงานจ้าง

ของ อบต. ในอัตรารอ้ยละห้า พร้อมกับ

หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็น

เงินสมทบในอัตราเดียวกัน  

93,870  
 

อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

2 เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา 

ร้อยละ 0.2 ของคา่จ้างโดย 

ประมาณทัง้ปี ส าหรับปี 2563  

(ตัง้แตว่ันท่ี  1  มกราคม  

 - 31 ธันวาคม  2563 

3,760 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสร้าง

หลักประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอายุ (เงิน

อุดหนุนส าหรับ 

สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชพี

ผู้สูงอาย ุ

6,092,400 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            

แบบ ผด.02 



๔๐ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

4 เบ้ียยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้

พกิารหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบ้ียความ

พกิาร) 

2,304,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดกิารทางสังคม

แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชพีผู้ป่วยเอดส์) 

18,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            

6 ส ารองจ่าย เพื่อใชจ้่ายในกรณฉีุกเฉินท่ีมีสาธารณ

ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชนเป็นสว่นรวม

หรือการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ

ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจ

หนา้ที ่หรือการจ่ายงบประมาณท่ีไม่ได้

ตัง้งบประมาณในหมวดอ่ืนไว ้

500,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

เงินสมทบกองทุน

สวัสดกิารชุมชนต าบล

ท่ากูบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

สวัสดกิารชุมชนต าบลท่ากูบ  

100,000 ส านักปลัด กองคลัง             



๔๑ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

8 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่ากูบ (สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับการ

ด าเนนิงานของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบลท่ากูบตามหลักเกณฑ์ท่ี

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก าหนด 

140,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

9 เงินชว่ยพเิศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยพิเศษ กรณี

ข้าราชการและพนักงานสว่น

ท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ และพนักงานจ้าง

ถึงแก่ความตาย 

10,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

10 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถิ่น 

(กบท.) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญของข้าราชการสว่นท้องถิ่น  

(กบท.) ในอัตรารอ้ยละ 1 ของรายได้

ประจ าป ีตามความในพระราชบัญญัติ

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น และ

ตามระเบียบกฎหมาย 

130,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

11 เงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือน

ลูกจ้างประจ า เดอืนละ 5,350.67  

บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น 

เงิน 64,208.04 บาท 

64,210 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

รวม  11  โครงการ 9,456,240               

 



๔๒ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานที่  3.2  แผนงานการเกษตร  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการส่งเสรมิอาชีพการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบ ารุงและสง่เสริมการ

ประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอต่อการ

ด ารงชีวติและสามารถพึง่พาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน 

30,000 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม 

            

2 โครงการ “น้ าคือชีวติ : 

ศาสตร์พระราชาสู่แปลง

เกษตรผสมผสานประชารัฐ” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน

โครงการ “น้ าคือชีวติ ศาสตร์พระราชาสู่แปลง

เกษตรผสมผสานประชารัฐ” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  

20,000 ภายในต าบล

ท่ากูบ 

ส านักปลัด             

3 โครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการขับเคลื่อน

การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพยีงระดับ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

ส านักปลัด             

4 โครงการสนับสนุนศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยทีาง 

การเกษตรประจ าต าบล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ

สนับสนุนศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรประจ าต าบล  

50,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ 

ส านักปลัด             

รวม  4 โครงการ 200,000               

 

แบบ ผด.02 



๔๓ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนงานที่  4.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนนิโครงการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏกิูลรวมถึงการก าจัด

ขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏกิูล

และน้ าเสียเพื่อควบคุมและก าจดั

ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ

อนามัย สวัสดภิาพและคณุภาพ

ชวีติของประชาชน 

30,000 ภายในต าบล

ท่ากูบ  

กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            

รวม   1  โครงการ 30,000               

 

 

 

 

 

 
 

 

แบบ ผด.02 



๔๔ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่  4.3  แผนงานการเกษตร  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนนิโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรม

พชือันเนื่องมาจากรพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

20,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ  

ส านักปลัด             

รวม  1  โครงการ 20,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๔๕ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานที่  5.1 แผนงานทั่วไป  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/

กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการจัดการ

เลอืกตัง้ท้องถิ่น 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเลอืกตัง้

ของ อบต. ตามท่ีกฎหมายและตามท่ี

คณะกรรมการเลอืกตัง้ก าหนด (กรณคีรบ

วาระ ยุบสภา แทนต าแหนง่วา่ง และกรณี

คณะกรรมการการเลอืกตร้ังสั่งให้มีการ

เลอืกตัง้ใหม ่และกรณอีื่น ๆ) อกีทัง้ให้ความ

ร่วมมอืในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 

 หรือการให้ข้อมูลขา่วสารแกป่ระชาชนให้

ทราบถึงสิทธิหน้าท่ีและการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงในการเลอืกตร้ังสภาผู้แทน 

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ

อุปกรณ ์เอกสารและแบบพมิพต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้น

การเลอืกตัง้และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

500,000 ภายใน

ต าบลท่า

กูบ    

ส านักปลัด             

2 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมโครงการ

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของ 

50,000 ณ สถานท่ี

จัดกิจกรรม  

ส านักปลัด              

แบบ ผด.02 



๔๖ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/

กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประ 

มาณ 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 การปฏบัิตงิานของ

ผู้บริหาร สมาชกิ

สภา อบต. และ

พนักงานส่วน

ต าบล 

ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน

ส่วนต าบล 

               

3 เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้แก ่อบต.ซับใหญ ่ เพื่อ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอซับ

ใหญ ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

70,000 อ.ซับใหญ่  กองคลัง              

4 ค่าจ้างออกแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 

ค่าใชจ้่ายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 อบต.ท่ากูบ  กองช่าง              

5 ค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนนิการวางผัง

เมอืง 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการวางและปรับปรุงผังเมือง

รวม เมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน การพัฒนา

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความรู้ การจัดท าผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งาน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภมูิทัศน์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวาง

ผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและ

จัดท าผังเมืองรวมชมุชนในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5,000 อบต.ท่ากูบ  กองช่าง              

รวม   5   โครงการ 725,000               



๔๗ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานที่  5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ของ อปท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนนิโครงการ

จัดท าแผนท่ีภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สนิพัฒนา 

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ

อบต. และการจัดท าหรือปรับข้อมูล

แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยส์ิน

และการจัดท าฐานขอ้มูลในการ

จัดเก็บรายได้ของ อบต. เชน่ การ

จัดท าฐานข้อมูลท่ีดนิและสิ่งปลกู

สร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี

ท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้างตามท่ี

กฏหมายก าหนด 

30,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             

2 โครงการจัดประชุม

ประชาคมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นของ

ประชาชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ

จัดประชุมประชาคมรับฟัง ความ

คิดเห็นของประชาชนและเป็น

ค่าใชจ้่ายในการจัดท าและประสาน 

50,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด              

แบบ ผด.02 



๔๘ 

 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  แผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล 

               

3 เงินชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ 

 (ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) 

30,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง             

รวม  3  โครงการ 110,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป  

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 

19 นิว้) 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย

กว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม่น้อย

กว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผล

สูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มี

หน่วยความจ าเป็น Cache Memory  

รวมในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไม่น้อย

กว่า 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี 

ลักษณะอย่างใด 

   

22,000 อบต. 

ท่ากูบ 

ส านักปลัด              

แบบ ผด.02/1 



๕๐ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก

จากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 

 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 

2) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ตดิตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผล

กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ท่ีสามารถใชห้นว่ยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไมน่อ้กว่า 2 GB 

3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ท่ีมีความสามารถในการใช้

หนว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 

- มหีนว่ยความจ าหลกั (RAM) 

 ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มขีนาดไม่

นอ้ยกว่า 4 GB 

- มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  

หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่อ้ย

กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมน่อ้ย

กว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 

 

               



๕๑ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  - มี DVD-RW หรือดีกวา่  

จ านวน 1 หนว่ย มชีอ่งเชื่อต่อ 

ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) 

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา่ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ 

 USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่อ้ย

กว่า 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

               

รวม  1  โครงการ 22,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

แผนงาน บริหารงานคลัง   

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 คอมพิวเตอร์ต้ัง

โตะ๊ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องคอม 

พิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒*(จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อย

กว่า ๖ แกนหลัก (๖Core)โดยมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒GHz

และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้น

กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูงจ านวน ๑ หน่วยแบบ 

 Cache Memory รวมในระดับ(Level) 

เดยีวกันขนาดไมน้่อยกว่า 12 MB 

 - มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดกีว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย

กว่า ๒ GBหรอื 

๒) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่

ในหน่วยประมวลผลกลาง

แบบ Graphics Unit ท่ีสามารถใช้  

 

30,000 อบต.ท่ากูบ กองคลัง             



๕๓ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า ๒ GB หรอื 

๓) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

 - มหีน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR๔ หรือ

ดกีว่า มขีนาดไมน้่อยกว่า ๘ GB 

- มหีน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรอืดกีว่า

ขนาดความจุไมน้่อยกว่า ๒TB หรอื 

ชนดิ SolidSatate Drive ขนาดความจุไม่น้อก

ว่า ๒๔๐ GB จ านวน  ๑ หน่วย ๑ หน่วย 

 - มีDVD-RWหรอืดกีว่า จ านวน ๑ หน่วย 

 - มชี่องต่อระบบ

เครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/

1000Base-T หรือดกีว่าจ านวนไมน้่อย

กว่า 1 ช่อง 

 - มชี่องเชื่อมต่อ(Internace) 

 แบบ USB20 หรอืดกีว่าไมน้่อยกว่า 3 ช่อง 

 - มแีป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มจีอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

               

รวม  1  โครงการ 30,000               



๕๔ 

 

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 คอมพิวเตอร์ต้ัง

โตะ๊ ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบ

ท่ี 1 

-มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้่อย

กว่า 4 แกนหลัก(4core)โดยมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย -หน่วย

ประมวล 

ผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจ าแบบ 

 Cache Memory รวมในระดับ(Level) 

เดยีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

-มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืดกีว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GBหรอื 

 2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิ

ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี

สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

 

22,000 อบต.ท่ากูบ กอง

สวัสดกิาร

และสังคม 

            



๕๕ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

   3) มหีนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงผลภาพท่ี

มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 2 GB  

-มหีนว่ยความจ าหลัก

(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มขีนาดไม่

นอ้ยกว่า 4 GB 

-มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกว่า 1 TB  หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 

-มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หนว่ย 

-มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ย

(Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา่ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

-มชีอ่ง

เชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา่ ไมน่อ้ยกว่า 3 ชอ่ง 

-มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

-มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

               



๕๖ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

2 คอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ก ส าหรับ

ประมวลผล 

มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน่อ้ย

กว่า 4 แกน

หลัก (4 Core) จ านวน 1 หนว่ย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกวา่ ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมี

หนว่ยความจ า แบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 4 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณ

นาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกว่า 2.2 GHz และมี

หนว่ยประมวล 

ผลดา้นกราฟกิ (Graphics Processing 

 Unit)ไมน่อ้ยกว่า 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมี

หนว่ยความจ า แบบ Cache Memory รวม

ในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 6 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณ

นาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกว่า 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬกิาได้ในกรณีท่ี

ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

 

22,000 อบต.ท่ากูบ กอง 

สวัสดกิาร

และสังคม 

            



๕๗ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  -มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM)ชนิด 

 DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ย

กว่า 8 GB-มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  

SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ย

กว่า 1 TB หรือชนิด solid State 

 Drive ขนาดความจไุมน่อ้กวา่ 120 

 GB จ านวน 1 หนว่ย-มจีอภาพท่ีรองรับ 

ความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 1,366 x 768 

 Pixel และมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นิ้ว 

มชีอ่งเชื่อมตอ่(Interface)แบบ 

 USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง 

-มชีอ่งเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรือ 

 VGA จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

-มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ย 

 (Network Interface) แบบ10/100 

/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่อ้ย

กว่า 1 ช่อง-สามารถใช้งานได ้

ไมน่อ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, 

n, ac) และ Bluetooth 

               

รวม  2  โครงการ 44,000               

 

 



๕๘ 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

แผนงาน เคหะและชุมชน  

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 ค่าจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สา

หรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่

น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ง

ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

จานวน 1 หนว่ย 

- หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนว่ยความจา

แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย

กว่า 12 MB  

30,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง             

 

 

 



๕๙ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรอืดีกว่าดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก

จากแผงวงจรหลักที่มหีน่วยความจา

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผล

กลาง

แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรอื 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ที่มคีวามสามารถในการใช้หนว่ย

ความจาหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB  

               

 

 

 



๖๐ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  -มหีนว่ยความจา

หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มีขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 8 GB  

-มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูลชนดิ SATA หรือ

ดีกวา่ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 2 TB หรือ

ชนิด Solid  

State Drive ขนาดความจไุมน่อ้ย

กว่า 240 GB จานวน 1 หนว่ย 

-มี DVD-RW หรือดีกวา่จ านวน 1  

หนว่ย -มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/1

00/1000 Base-T หรือดีกวา่จานวนไม่

นอ้ยกว่า 1 ชอ่ง 

-มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface)  

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ไมน่อ้ย

กว่า 3 ชอ่ง 

-มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์

-มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ้ว

จ านวน 1 หนว่ย 

               

 

 

 

 



๖๑ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

2 เครื่องพิมพ ์

Multifunction 

แบบฉีดหมกึ

พร้อมตดิตัง้ถัง

หมกึพิมพ ์(Ink 

Tank Printer) 

- เป็นอุปกรณท่ี์มีความสามารถ

เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax  

ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

 จากโรงงานผูผ้ลิต  

- มคีวามละเอียดในการพิมพไ์มน่อ้ย

กว่า 1,200x1,200 dpi  

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับ

กระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 27 หนา้ต่อ

นาที (ppm) 

 หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)  

- มคีวามเร็วในการพมิพส์ีส าหรบั

กระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 15 หนา้ต่อ

นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว

ด า-สี) ได ้ 

8,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง             

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  - มคีวามละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย

กว่า 1,200x600 dpi  

- มถีาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ  

(Auto Document Feed)  

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาว

ด า  - สามารถท าส าเนาไดสู้งสุด 

ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  - สามารถย่อ 

และขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต์ - มชี่อง

เชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  

หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base 

-T หรอืดกีว่า จ านวนไม่

น้อย กว่า 1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผ่าน

เครอืข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มถีาดใส่

กระดาษไดไ้มน้่อยกว่า 100 แผ่น - สามารถ

ใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- จ านวน 1 เครื่อง  

               

รวม  2  โครงการ 38,000               

รวมเป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น  134,000               

 



๖๓ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

5. ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โตะ๊ท างาน 

 

- เพื่อจัดซือ้โต๊ะท างานพร้อม

เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด  

6,000 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด              

2 อุปกรณ์อ่าน

บัตรแบบ

อเนกประสงค์ 

(Smart 

CardReader) 

 เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่าน

บัตร (Smart Card) จ านวน 5 เครื่อง 

ๆ ละ 700  บาท 

3,500 อบต.ท่ากูบ ส านักปลัด              

รวม  2  โครงการ 9,500               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



๖๔ 

 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน  

แผนงาน การศึกษา  

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 ตู้เหล็กบานเลื่อน เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ตู้เหล็กบาน

เลื่อน  จ านวน  1  ตู้  ส าหรับ

เก็บเอกสารของกองการศกึษา 

5,000 อบต.ท่ากูบ กอง

การศึกษา 

            

2 โต๊ะท างานพร้อม

เก้าอี ้

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะท างาน

พร้อมเก้าอี้  จ านวน  2  ชุดๆ 

 ละ  4,500  บาท   

9,000 อบต.ท่ากูบ กอง

การศึกษา 

            

รวม  2 โครงการ 14,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



๖๕ 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

7. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงานเคหะและชุมชน    

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เครื่องปรับอากาศ 1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไมต่่ า

กว่า 12,000บีทียู 

2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่ า

ตดิตัง้ 

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมี

ความสามารถในการท าความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5  

4) ตอ้งเป็นเครื่องปรับอากาศท่ี

ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยสง่

ความเย็นและหนว่ยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน 

5) มคีวามหนว่งเวลาการท างานของ

คอมเพรสเซอร์  

54,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 



๖๖ 

 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  6) การจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ

ขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)

นอกเหนอืจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มคี่า

ประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER)สูงกว่า 

7) การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

   (1) แบบแยก

ส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิตช์ 1  ตัวท่อทองแดงไปกลับ

หุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ

ยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตัง้

เครื่องปรับอากาศ (กรณี

ต้องการแสดงค่าติดตัง้แยกจาก

ราคาเครื่องปรับอากาศ) 

               



๖๗ 

 

 

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

  (1) ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน 

     ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บี

ทียู 4,000 บาท 

     ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บี

ทียู 5,500 บาท 

(2) ชนิดตูต้ั้งพื้น 

    ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีที

ย ู5,000 บาท 

    ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีที

ย ู6,000 บาท 

(3) ชนิดตดิผนัง 

    ขนาด 12,000-24,000 บี

ทียู 3,000 บาท 

จ านวน 2 เครื่อง 

               

2 ชุดรับแขก ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 11,000 อบต.ท่ากูบ กองช่าง             

รวม  2  โครงการ 65,000               

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 88,500               



๖๘ 

 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

8. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

แผนงานเคหะและชุมชน   

ล า

ดับ 

ที ่

ครุภัณฑ์  รายละเอียดของครุภณัฑ์  
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 แบบหล่อลูกปูนทรง

เหลี่ยม 

แบบหล่อลูกปูนทรง

เหลี่ยม ขนาด 15*15*15 ซม.

 3 ลูกพร้อมเหล็ก

กระทุ้ง จ านวน 2 ชุด ชุด

ละ 6,400 บาท 

12,800 อบต.ท่ากูบ 

ทุกหมู่บ้าน  

ม.1-ม.12 

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 12,800               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


