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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  
ต าบลท่าชุมพล   อ าเภอโพธารามต าบลท่าชุมพล   อ าเภอโพธาราม  
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ค าน าค าน า  
 

 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการด าเนินงาน 
 

การจัดท าแผนการด าเนิ น งาน ขององค์ การบริหารสวนต าบลท่ าชุมพล ได้ปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 โดยได้น าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน มาจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลท่าชุมพล จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
          กันยายน  ๒๕63 
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   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    ๒ 
   ๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    ๒ 
   ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
 
  ส่วนที่ ๒     บญัชีโครงการ / กิจกรรม 
    - บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)  ๓– 8 
    - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบผด. 02)  ๙– 27 

- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    
  (แบบผด. 02/1)      28– 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชมุพลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชมุพล  
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๕6644  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕64 นับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาที่ชัดเจน เพราะเป็นแผนที่แสดงถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ด าเนิน 
การจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลและของหน่วยงานราชการอื่นๆ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕64 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

 

การวางแผนเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่น ามาพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยใช้ความรู ้
และการคาดคะเนอย่างมีดุลยพินิจ การวางแผนเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต 
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายหลายประการ เช่น บรรลุจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความ
ประหยัดลดความไม่แน่นอน มีการควบคุมการปฏิบัติอย่างมีระบบ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ขึ้น 
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ต าบล  
ท่าชุมพล ในปีงบประมาณ  ๒๕64 อีกทั้งเพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัต ิการประสานและการบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานอื่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดและสามารถ
ติดตามประเมินผลได้เมื่อสิ้นป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

( ๑ )   เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน   และแสดงถึง
การด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
( ๒ )   เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าชุมพล  ในปีงบประมาณ ๒๕64 
( ๓ )   เพื่อให้การติดตามประเมินผลการด าเนินการท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

( ๑ )   การเกบ็รวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลท่าชุมพล 

( ๒ )   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงานด าเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

       ( ๓ )   การประกาศแผนการด าเนินงาน 
๓.๑ คณะกรรมการสนับสนนุการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล น าร่าง 
แผนการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาแล้ว 
เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
๓.๒ เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้เป็นแผนด าเนินงานปีงบประมาณ  ๒๕64 

 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

( ๑ )  ท าให้ประชาชนและผู้บริหารได้รู้ถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณและระยะเวลา
ที่ชัดเจนในการด าเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕64 

          ( ๒ )   สามารถน าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันๆ  ไปประสานและบูรณาการ  การท างาน 
กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน 

  ( ๓ )   สามารถท าให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
 
 
 
           
 
 
 



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 360,000 0.81 ส านักปลัดฯ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0.00 กองช่าง

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 80,000 0.18 ส านักปลัดฯ

7 5.07 440,000 1.00

3

รวม

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

0.00

3.62

1.45

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 250,000 0.57 กองสวัสดิการสังคม

๒.๒ แผนงานการเกษตร 4 100,000 0.23 ส านักปลัด

6 4.35 350,000 0.79

4

รวม

1.45

2.90

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

ของโครงการท้ังหมด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ

3.1 แผนงานการศึกษา 7 2,604,900 5.89 กองการศึกษาฯ

3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 390,000 0.88 ส านักปลัดฯ

3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 450,000 1.02 กองสวัสดิการสังคม

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 570,000 1.29 ส านักปลัด,กองสวัสดิการสังคม

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 300,000 0.68 กองการศึกษาฯ

3.6  แผนงานงบกลาง 2 13,527,000 30.59 ส านักปลัดฯ

30 17,841,900 40.35

5

1.45

รวม

7.25

จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1.45

2.90

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ

3.62

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.07

21.74

ของโครงการท้ังหมด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 360,000 0.81 ส านักปลัด

4.2 แผนงานการเกษตร 2 80,000 0.18 ส านักปลัด

4 2.90 440,000 1.00

6

1.45

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.45

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

รวม

แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 12 2,878,970 6.51 ส านักปลัดฯ
กองคลัง

กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 564,000 1.28 ส านักปลัดฯ

กองสวัสดิการสังคม

17 12.32 3,442,970 7.79

7

รวม

3.62

8.70

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด
หน่วยด าเนินการจ านวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

๖.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 10,000 0.02 กองการศึกษาฯ

1 0.72 10,000 0.02
65 99.78 22,524,870 50.94

8

รวม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ

0.72

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

หน่วยด าเนินการ
ของโครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.01



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน  - ด าเนินกิจกรรมตามโครงการการสร้างความ 50,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 

เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์
2 โครงการการด าเนินกิจกรรมของศูนย์อาสา  - ด าเนินกิจกรรมของศูนย์อาสา 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ี 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตาม

3 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและ  -จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับ 30,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ระงับอัคคีภัย อัคคีภัย

4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน  -ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน 200,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย  -ร่วมกิจกรรมอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 60,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล

รวม 5 - 360,000

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
      1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  - จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียว 50,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ปัญหายาเสพติด กับยาเสพติดตามโครงการท่ีอบต.เสนอ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  - จัดอบรมส่งเสริมบ าบัดฟ้ืนฟู และส่งเสริม 30,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ปัญหายาเสพติด การฝึกอาชีพให้แก่ผู้ท่ีติดยาเสพติด ตามโครงการ หน่วยงานอ่ืน ๆท่ีท าร่วม

ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ หรือท าร่วมกับ กับอบต.ท่าชุมพล
หน่วยงานอ่ืน ๆ

รวม 2 - 80,000 10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
      1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบล  - ฝึกอบรมต่างๆของกลุ่มสตรี 50,000 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
ท่าชุมพล เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการผลิตสินค้าชุมชนและ สังคมฯ

เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี 
ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
ตามโครงการ

2 โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน  - เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ 200,000 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนต าบลท่าชุมพลและสร้างโอกาส สังคมฯ
และทางเลือกให้ในการประกอบอาชีพ และยัง
เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

รวม 2 - 250,000 11

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานท่ีด าเนินการโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

2.    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
      2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรลด  - อบรมรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สาร 20,000 หมู่ท่ี ๑ -9 ส านักปลัดฯ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร เคมีทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในต าบล อบต.ท่าชุมพล

2 โครงการอบรมการเกษตรปลอดภัยและ  - อบรมการท าการเกษตรท่ีปลอดภัยและ 20,000 หมู่ท่ี ๑ -9 ส านักปลัดฯ
ได้มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการตลาด อบต.ท่าชุมพล

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท านา  - ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโดยใช้ 30,000 หมู่ท่ี ๑ -9 ส านักปลัดฯ
โดยลดต้นทุนการผลิต รถด านา เพ่ือลดปัญหาเร่ืองวัชพืช อบต.ท่าชุมพล

4 โครงการส่งเสริมปรับปรุงศูนย์บริการและถ่าย  - ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมและปรับปรุง 30,000 ศูนย์ถ่ายทอดฯ ส านักปลัดฯ
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

รวม 4 - 100,000 12

งบประมาณ
(บาท)

      2.2 แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63
ล าดับท่ี โครงการ

พ.ศ.๒๕64

2.    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 154,600 ศพด.อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา สถานศึกษา ประกอบด้วย

 - ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 98,000
3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา 34,000
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล
 - ค่าหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ 4,000
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพล
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,000
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา 8,600
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็ก  - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กนักเรียนของ 680,300 ศพด.อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมล และ โรงเรียนภายเขตต าบล โรงเรียนท้ัง ๓ แห่ง
นักเรียนในโรงเรียนท้ัง3แห่งในต าบลท่าชุมพล

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  - สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 1,340,000 โรงเรียนท้ัง ๓ แห่ง กองการศึกษาฯ
ในโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ท้ัง 3 แห่ง ในเขต ของโรงเรียนภายในเขตต าบล ในต าบลท่าชุมพล
ต าบลท่าชุมพล

4 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 ศพด.อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล

13

สถานท่ีด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64
โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
(บาท)

ล าดับท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

        3.1 แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน  - ฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานแก่สภาเด็ก 150,000 ศพด.อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
แก่สภาเด็ก  เด็ก  นักเรียนเยาวชน   เด็ก  นักเรียนเยาวชนในต าบลท่าชุมพล เด็ก เยาวชน
ในต าบลท่าชุมพล ในต าบลท่าชุมพล

6  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เด็ก 200,000 อบต. กองการศึกษาฯ
และเยาวชนในต าบลท่าชุมพล ต าบลท่าชุมพล

7  โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ินรักการอ่าน  - จัดสถานท่ีอ่านหนังสือจ านวน 4 แห่ง 30,000 ต าบลท่าชุมพล กองการศึกษาฯ

รวม 7 - 2,604,900 14

พ.ศ.๒๕64
ล าดับท่ี โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ
        3.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  - ข้ึนทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านักปลัดฯ
สัตว์เล้ียงประเภทสุนัข,แมวในต.ท่าชุมพล  ต.ท่าชุมพล

2 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม  - สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง 180,000 หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านักปลัดฯ
แนวทางโครงการพระราชด าริ โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข  ต.ท่าชุมพล
ด้านสาธารณสุข ในต าบลท่าชุมพลให้กับคณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ต.ท่าชุมพล

3 โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรค  - จัดกิจกรรมรรณรงค์และควบคุมป้องกันโรค 120,000 หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 ส านักปลัดฯ
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกโดยพ่นหมอกควันและ  ต.ท่าชุมพล

หยอดทรายอะเบทตามบ้านเรือน

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์  - จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ท่าชุมพล

5 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  - จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ
ท้ังท่ีเกิดในพ้ืนท่ีและระดับประเทศ ท่าชุมพล

รวม 5 - 390,000 15

        3.2 แผนงานสาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับท่ี
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ  - ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค บริโภค วัสดุ อุปกรณ์ 350,000 กองทุนสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับความ เงินช่วยเหลือและส่ิงจ าเป็นต่างๆท่ีช่วย ต าบลท่าชุมพล สังคมฯ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิต

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  - สนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 กองทุนสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการ
ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลท่าชุมพลตามโครงการจัดกิจกรรม ต าบลท่าชุมพล สังคมฯ
ต าบลท่าชุมพล ด้านสวัสดิการชุมชนการประชุมสามัญประจ าปี 

การอบรมศึกษาดูงาน

รวม 2 - 450,000 16

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  - จัดกิจกรรมสร้างความรักความเข้าใจและความ 100,000 ศูนย์พัฒนาครอบครัว
กองสวัสดิการ

สังคมฯ

ตามโครงการท่ีขอรับสนับสนุนจากศูนย์พัฒนา สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ความรู้ ต าบลท่าชุมพล
ครอบครัวในชุมชนต าบลท่าชุมพล บุคคลในครอบครัว ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รับรู้ถึงโทษทัณฑ์
และความคุ้มครองทางกฎหมายฯ และสนับสนุน
โครงการท่ีขอรับงบประมาณจากศูนย์พัฒนาฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล  - จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ 400,000 ต าบลท่าชุมพล
กองสวัสดิการ

สังคมฯ

ท่าชุมพล สร้างความรู้ ทักษะให้แก่ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ท่ีดีข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามโครงการ

3 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  - จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความเข้าใจและ 40,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

4 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา  - จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ 30,000 ต าบลท่าชุมพล
กองสวัสดิการ

สังคมฯ

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน จัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือ
ครอบครัว แก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความ

รุนแรงในพ้ืนท่ี 
รวม 4 - 570,000 17

สถานท่ีด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. ๒๕63

        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี
พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
    
  - รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
 5,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
ต.ท่าชุมพลร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
และ
เป็นคนต้นแบบยกระดับสู่การเป็น

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา


    
   - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

 5,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
 เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ


วันวิสาขบูชา พร้อมท้ังได้บ าเพ็ญศาสนกิจ 
ปฏิบัติธรรม ละความช่ัว มุ่งท าความดี

3 โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 

 6,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
และประชาชนได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 


4 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   - อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียม





 5,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
 ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา


ให้คงอยู่สืบไป

5 โครงการลานบุญลานปัญญา   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน

 5,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
และประชาชนได้ท านุบ ารุงและเรียนรู้

พระพุทธศาสนา

6 โครงการสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม   - ส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินได้ร่วมอนุรักษ์

 115,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรม และฟ้ืนฟู ส่งเสริมประเพณี

สงกรานต์ให้ย่ังยืนถาวรสืบไป

18

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

ล าดับท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวัน   - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

 2,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
อาสาฬหบูชา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ


วันอาสาฬหบูชา

8 โครงการลอยกระทง   - เด็ก เยาวชน และประชาชน 115,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
ได้อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

9 โครงการรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน   - แสวงหา อนุรักษ์ และเผยแพร่รากวัฒนธรรม 40,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
(ของดีบ้านฉัน) ท่ีโดดเด่นของชุมชน 

10 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวัน   - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

 2,000 อบต.ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
เข้าพรรษา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ


วันเข้าพรรษา

รวม 10 - 300,000

19

        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการล าดับท่ี
งบประมาณ

(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   - สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 13,377,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส

2 โครงการสมทบงบประมาณ   - สมทบงบประมาณ 150,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ(สปสช.) แห่งชาติ(สปสช.)
ของประชาชนภายในต.ท่าชุมพล ของประชาชนภายในต.ท่าชุมพล

รวม 2 - 13,527,000 20

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

ล าดับท่ี โครงการ

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ
        3.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   - จัดอบรม  ศึกษาดูงานสร้างจิตส านึกความ 60,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ในชุมชน รับผิดชอบให้กับประชาชนในการจัดการขยะ

และส่ิงแวดล้อม
2 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การ   - ให้ประชาชนภายในต าบล 300,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ

บริหารส่วนต าบลท่าชุมพล มีสภาพแวดล้อมท่ีดีไร้มลพิษ

รวม 2 - 360,000 21

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

4.   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.๒๕64

        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของ   - ปรับปรุงฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 30,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
หน้าดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการก าจัดวัชพืชข้างถนน   - ก าจัดวัชพืชท่ีไม่มีประโยขน์ 50,000 ต าบลท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
และแหล่งน้ าธรรมชาติ ต่อเส้นทางการจราจร

และแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ท่ี 1-9

รวม 2 - 80,000

22

พ.ศ.๒๕64
ล าดับท่ี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

4.   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
        4.2 แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

สถานท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ   -อุดหนุนอบต.เขาชะงุ้ม ตามโครงการ 20,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ส านักปลัดฯ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการ

และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ ร่วมในการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอโพธาราม บริหารจัดการของอปท. อ าเภอโพธาราม ช่วยเหลือประชาชน

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม  - จัดหาวัสดุ ส าหรับหน่วยงาน 600,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ประสิทธิภาพในการท างาน และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงาน 216,100 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาวัสดุ ส าหรับหน่วยงาน 61,870 อบต. ท่าชุมพล กองคลัง
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงาน 15,000 อบต. ท่าชุมพล กองคลัง
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาวัสดุ ส าหรับหน่วยงาน 99,000 อบต. ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงาน - อบต. ท่าชุมพล กองการศึกษาฯ
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาวัสดุ ส าหรับหน่วยงาน 90,000 อบต. ท่าชุมพล กองสวัสดิการฯ
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงาน 27,000 อบต. ท่าชุมพล กองสวัสดิการสังคม

และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาวัสดุ ส าหรับหน่วยงาน 485,000 อบต. ท่าชุมพล กองช่างฯ
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงาน 8,000 อบต. ท่าชุมพล กองช่าง
และกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

23

        5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

ล าดับท่ี โครงการ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับอบรม  - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้ารับ 100,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
การฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ 75,000 กองคลังฯ

60,000 กองการศึกษา
70,000 กองสวัสดิการสังคม

45,000 กองช่าง

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน   - สนับสนุน ส่งเสริมการรับความรู้แนวทาง 500,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
การพัฒนาให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก
สภาฯและผู้น าชุมชน

5 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี   - จัดกิจกรรมวันส าคัญของทางราชการท่ี 300,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงาน
พิธีต่างๆตามประกาศวันส าคัญท่ีรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศให้ถือปฎิบัติ

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ  - อบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการลูกจ้างประจ า
พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ
และพนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ

7 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง  - อบรมเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทับซ้อนท้ังจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก

8 โครงการอบรมมาตรการส่งเสริมความ  - อบรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีของ 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลท้ังหมด 

เก่ียวกับความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี
        5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ  - อบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน   ข้าราชการลูกจ้างประจ า
พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ
และพนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ

10 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ ท าการส ารวจความพึงพอใจ 15,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ประชาชนต่อการด าเนินงานและการให้ ปีละ 1 คร้ัง
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าชุมพล

11 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
สร้างจิตส านึกรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าท่ีอบต. ได้รับการ
น้อมน าตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาจิตใจและตนเองโดยน้อม

น าตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลท่ี 9
12 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง  - อบรมเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ 20,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ทับซ้อนท้ังจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก

รวม 12 - 2,878,970

25

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี
        5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  - กิจกรรมสร้างจิตส านึกมีความกตัญญู 20,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ อบรมให้ประชาชนมีความรู้
ความรู้แก่ประชาชนถึงการปกครอง ความเข้าใจในระบอบ 30,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตัวแทนอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม

3 โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยม เพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยม 20,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ในการต่อต้านทุจริต รักษาผลประโยชน์ ในการต่อต้านทุจริต 
สาธารณะ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ

4 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ 30,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุพล ประชาชนในพ้ืนท่ี

5 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองรับวิทยุ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ือง 464,000 อบต. ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
กระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM รับวิทยุกระจายเสียง
ในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 9 ชนิดไร้สาย UHF-FM ใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 9

รวม 5 - 564,000

26

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

        5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64
ล าดับท่ี โครงการ

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว  - อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโพธาราม 10,000 ท่ีท าการปกครอง กองการศึกษาฯ
ตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอโพธาราม
และการจัดงาน ''ท่องเท่ียวราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง ปี 2564"

รวม 1 - 10,000 27

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
        6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด.2แบบ ผด.02



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 14,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

28

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.๒๕64

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

๑.   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 29,700 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
3,000 ANSI Lumens 3,000 ANSI Lumens 

จ านวน 1 เคร่ือง

29

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ 64,800 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง

2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 29,700 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
3,000 ANSI Lumens 3,000 ANSI Lumens 

จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า 2,600 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า 15,000 อบต.ท่าชุมพล กองคลัง
ขนิด Network แบบท่ี 2 ขนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)

จ านวน 1 เคร่ือง 30

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 36,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัด
5 วัตต์ 5 วัตต์  จ านวน 3 เคร่ือง

2 เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ า เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ า 30,000 อบต.ท่าชุมพล ส านักปลัด
ท่ี ขนาด 40 วัตต์ ท่ี ขนาด 40 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

31

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เก้าอ้ีส านักงานชนิดหมุน เก้าอ้ีส านักงานชนิดหมุน 6,000 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
จ านวน 2 ตัว สังคม

32

พ.ศ.๒๕64
ล าดับท่ี ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕63

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง สังคม

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า เคร่ืองพิมพ์เลเซอ์หรือ Led -ขาวด า 2,600 อบต.ท่าชุมพล กองสวัสดิการ
จ านวน 1 เคร่ือง สังคม

33

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ์
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 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 8,000 อบต.ท่าชุมพล กองช่าง
จ านวน 2 ตัว

34

พ.ศ.๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

๑.   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕63

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผด.02/1


