
   
 
 
 
 
      
                             

 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
 
 
 
              
 
         
                
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลท่าแพ  อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช   
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
 
 

 

แผนการด าเนินงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ส านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร.๐-๗๕๗๖-๕๒๖๗ ต่อ ๑๑ 



ค ำปรำรภ 

 

 แผนการด าเนินงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลต าบลท่าแพ  จัดท าขึ้นเพ่ือจะได้ใช้   
เป็นแนวทางในการบริหาร   และเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งช่วยให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติการ  การติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลโดยน าแนวทาง
แผนงานโครงการต่างๆ มาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลต าบลท่าแพส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาล  คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ส่วนราชการต่างๆ  ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงได้ชี้แนะให้
ข้อมูล  จนท าให้แผนการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลต าบลท่าแพส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นับเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลสืบไป 

 ข้าพเจ้า ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแพ  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

         จรัญ   เจียจิราพัทธนนัท์          
     (นายจรัญ   เจียจิราพัทธนันท์) 

 นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 
 เร่ือง หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า 1-4 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย   
 -บทน า  1 
 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  2 
 -ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  3 
 -ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  4 
 
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 5-50 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย   
 -บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  5-6 
 -บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  7-50 
  
ภาคผนวก 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าแพ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าแพ 
 
 

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



 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 

 
 

๑.  บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตาม               
หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลท่าแพ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลท่าแพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลให้มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 

บทน าบทน าบทน า   



 

 
 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
3.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02/1) 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลท่าแพ   
                      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้

อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณ

ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกจิและ

หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  

หน่วยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมภิาค  



 

 
 

4.  แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาล  
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)  
 ๒. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง 
การด าเนินงานจริง  
 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

5.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมา

ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



 

 

 

 

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบ

ทัง้หมด ทัง้หมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕ 8.47 2,231,000 9.58 กองช่าง

รวม 5 8.47 2,231,000 9.58
2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 6 10.17 670,000 0.99 ส านักปลัด
2.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 3.39 305,000 1.31 กองการศึกษา
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.69 187,200 0.8 กองสาธารณสุข
2.4 แผนงานการศึกษา 21 35.59 691,477 33.02 กองช่าง
2.5 แผนงานสาธารณสุข 4 6.78 230,000 0.99 ส านักปลัด
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.39 473,600 2.03 กองการศึกษา
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3 5.08 90,000 0.39 ส านักปลัด
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 11.86 100,000 0.43 กองการศึกษา
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 5.08 348,600 1.5 กองช่าง
2.10 งบกลาง 5 8.47 10,733,800 46.08 ส านักปลัด

รวม 54 91.5 23,060,677 186.12
รวมทัง้หมด 59 100 23,291,677 100

ส่วนที ่ 2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปี  2562
เทศบาลต าบลท่าแพ

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
 
 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงห้อง โดยท าการร้ือถอนผนังเดิม  พืน้ที่ 242,500  อาคาร ส านักปลัด
ประชุมเทศบาลต าบล ไม่น้อยกว่า 50.20 ตร.ม ร้ือถอน ส านักงาน เทศบาล
ท่าแพ ฝ้าเพดานเดิมพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

68 ตร.ม. ร้ือถอนดวงโคม
จ านวน  6  ชุด  พร้อมติดต้ัง
ผนังกระจกอลูมิเนียม  พืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า  31.30 ตร.ม ติดต้ังประตู
กระจกอลูมิเนียมบานสวิงคู่
จ านวน 1  ชุด  ติดต้ังฝ้าเพดาน
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  72.18 ตร.ม 
ติดต้ังดวงโคม  จ านวน  18  ชุด
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 
ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลท่าแพ

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

    แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมสร้างฐาน 498,500 ส านักงาน ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา โครงสร้างเหล็กรองรับซุ้ม ฯ ขนาด 6.80 เทศบาล
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร x 5 เมตร ต าบลท่าแพ

รายละเอียดประกอบด้วย 

1. กรอบไฟเบอร์กลาส ลายไทยขนาด 

185 x 2.95 จ านวน 3 กรอบ

2. ยอดหงส์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65

x 0.80 ม. จ านวน 3 ชิ้น 

3.ทรงพระเจริญขนาด 3.20x 0.80 ม. 

จ านวน 1 ชิ้น

4.ปา้ยชื่อหน่วยงานขนาด 3.00 x 0.30 ม.

จ านวน 1 ชิ้น 

5.ครุฑ ขนาดสูง 0.50 เมตร จ านวน 3 ชิ้น 

6.พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทองขนาดสูง 1.00 ม. 

จ านวน 1 คู่

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

    แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา 7.ตราสัญลักษณ์วปร. ขนาดสูง 1.00 498,500  ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร    ม. จ านวน 3 ชิ้น เทศบาล

8. ช้างหมอบไฟเบอร์กลาส ขนาด

   1.00x1.45 ม.จ านวน 1 คู่

9. ธงชาติและธงประจ าพระองค์ ชุดละ

   3 ต้น  จ านวน 2 ชุด

10. ฐานด้านในโครงการเหล็กปดิด้วย

   แผ่นพลาสวดูเปน็วสัดุภายนอกพน่

   สีทองขนาด7.00x0.06x1.22 ม.

   จ านวน 1 ชิ้น

11. ค้ิวไฟเบอร์กลาสและดอกลายไทย

     ไฟเบอร์กลาสติดขอบฐาน 

     จ านวน 1 ชุด

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

    แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) 498,500 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิรา 12. ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด เทศบาล
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร      1.20x2.40 ม. จ านวน 3 ชิ้น

พร้อมติดต้ัง หน้าส านักงาน

เทศบาลต าบลทา่แพ

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

    แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยการท าการร้ือถอนฝ้าเพดานภาย 129,100 ส านักงาน ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบล นอกพร้อมติดต้ังใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ เทศบาล เทศบาล
ทา่แพ  39.00 ตร.ม. และทาสีอาคารภาย ต าบลท่าแพ

นอกพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 878.00 ตร.ม. 

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

ตามรายละเอียดแบบแปลน

เทศบาลต าบลทา่แพ

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

    แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         2.๒  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ 100,000 โรงเรียน กองการศึกษา  
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล อุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องสมุด เทศบาล
ต าบลท่าแพ และจัดซ้ือจัดหาหนังสือ ต าบลท่าแพ

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลต าบลทา่แพ เทศบาล
เทศบาลต าบลท่าแพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่าแพ

3 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 21,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดใน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน ต าบลท่าแพ
สถานศึกษา สถานศึกษา และ ศพด.

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 20,000 โรงเรียน กองการศึกษา
สถานศึกษา รร.เทศบาล หลักสูตรสถานศึกษา เทศบาล
ต าบลท่าแพ ต าบลท่าแพ

5 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,600 โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาล
ท่าแพ ต าบลท่าแพ

6 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจดัท าแผน 20,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
งานประจ าปีของสถานศึกษา ปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ต.ท่าแพ

และ ศพด.

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
       2.๒ แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการท าเว็บไซด์โรงเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่า 10,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เทศบาลต าบลท่าแพ เว็บไซด์ของโรงเรีย เทศบาล

ต าบลท่าแพ

8 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เพือ่จ่ายเป็นค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ 132,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ศักยภาพการจัดการศึกษา นักเรียนยากจน เทศบาล
ของท้องถิ่น ต าบลท่าแพ

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1,122,970 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ต.ท่าแพ
การศึกษาฯ พื้นฐานสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลทา่แพ และ ศพด.

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
          2.๒ แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

 แบบ  ผด.02 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 68,000 ศูนย์พัฒนา กอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การสอนของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็ก การศึกษา
เรียนการสอน ต าบลท่าแพ เทศบาล

ต าบลท่าพ

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3,238,700 โรงเรียน กอง
อาหารกลางวัน สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เทศบาล การศึกษา

(อาหารกลางวัน) ต าบลท่าแพ
ศพด.วัด
ท่าแพ

ศพด.เทศบาล
ต าบลท่าแพ

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของ 550,800 ศูนย์อบรม กอง
เรียนการสอนของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ เด็กก่อนเกณฑ์ การศึกษา
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ วัดท่าแพ
วัดท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
       2.๒ แผนงานการศึกษา

แบบ  ผด.02 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 1,632,603 ร.ร.วดัทา่แพ กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนวัดท่าแพ ร.ร.เทศบาล

โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ ต าบลทา่แพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแพ - ศูนย์พฒันาเด็ก

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ เล็กเทศบาล

ต าบลทา่แพ

- ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

วดัทา่แพ

14 เงินอุดหนุนสวนราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร 496,000 โรงเรียน กองการศึกษา
อาหารกลางวัน กลางวันให้กับเด็กนักเรียน วัดท่าแพ

โรงเรียนวัดท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
       2.๒  แผนงานการศึกษา

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ เพือ่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมี 50,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ ประสบการณ์ ต าบลท่าแพ

16 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน เพื่อใหน้ักเรียนมีการเรียนรู้และพฒันาด้าน 20,000 ร.ร.ผู้ใหญ่ กองการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษา ทต.ท่าแพ

17 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน เพือ่ให้นักเรียนมีการเรียนมีการเรียนรู้ ๒๐,๐๐๐ ร.ร.ผู้ใหญ่ กองการศึกษา
ผู้ใหญ่ฯ และพัฒนาด้านการศึกษา ทต.ท่าแพ

18 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหม้ีความเข้าใจในบทบาทการเรียนรู้ 20,000 ร.ร.ผู้ใหญ่ กองการศึกษา
โรงเรียนผู้ใหญ่ ฯ และหน้าที่ของตนเอง ทต.ท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

         2.๒ แผนงานการศึกษา

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         2.๒ แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพการศึกษา เพื่อใหน้ักเรียนน าความรู้มาประกอบอาชีพ ๙,๐๐๐ รร.ผู้ใหญ่ ฯ กองการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ได้

20 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับ เพื่อจัดเปน็ค่าการเรียนการสอน (รายหวั) ๕๕๐,๘๐๐ รร.ทต.ทา่แพ , กองการศึกษา
อนุบาล สังกัด ศพด. ,ทต.ทา่แพ เด็กนักเรียน ศพด. ทต.ทา่แพ

ศพด.อบรม ฯ

21 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก 50,000 รร.เทศบาล
การอ่านในสถานศึกษาของ อปท. การอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ต าบลท่าแพ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต าบลทา่แพ ต าบลทา่แพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         2.๒ แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         ๒.๑  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานวัน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ทต ท่าแพ ส านักปลัด

เทศบาล งานโครงการจัดงานงานเทศบาล

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 40,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
รัฐพิธีและราชพิธีอื่น ๆ

3 โครงการด าเนินการเลือก เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
ต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เลือกต้ัง และเลือกต้ังซ่อมสมาชิก
และผู้บริการ สภาเทศบาล  ผู้บริหารฯ

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
และทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอบรมผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
                 ๒.๑  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อดุหนุนองค์กรปกครองส่วน เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้แก ่อบต.นาทราย 15,000 ทีว่่าการ ส านักปลัด

ท้องถิ่นโครงการ อ าเภอ
(โครงการบริหารจดัการศูนย์ เมือง ฯ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ าเภอเมืองนครศรีฯ)

6 อุดหนุนส่วนราชการ เพือ่จ่ายเงินอุดหนุนโครงการมาฆบูชา 5,000 ทีว่่าการ ส านักปลัด
โครงการวันมาฆบูชา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   ในงาน อ าเภอ
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันมาฆบูชา  ประจ าปี 2562 เมือง ฯ

7 โครงการเพิม่ประสิทธิ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 5,000 ทต.ท่าแพ กองคลัง
ภาพจัดเก็บภาษี งานโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

จัดเก็บภาษี
8 โครงการปรับปรุงแผนที่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 300,000 ทต.ท่าแพ กองคลัง

ภาษี การเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเต้นแอโรบิกเพือ่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 70,000 ทต.ท่าแพ กอง

สุขภาพ โครงการเต้นแอโรบิคเพือ่สุขภาพ สาธารณสุข

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,000 ทต.ท่าแพ กอง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก สาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ เช่น
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพือ่จ่ายเป็นโครงการส ารวจข้อมูลจ านวน 8,000 ทต.ท่าแพ กอง
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ สาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พระปณิธานศาสตร์จารย์

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562
       ๒.3  แผนงานสาธารณสุข

  แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         ๒.๔   แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการรักษา 93,600 ทต.ท่าแพ กอง
ในด้านไฟฟ้าสาธารณะ ความสะอาด สาธารณสุข

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 90,000 ทต.ท่าแพ กองช่าง
การพัฒนาข้อมูลทางด้าน
ช่าง

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพใน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ 380,000 ทต.ท่าแพ กองช่าง
การดูแลรักษาความสะอาด ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด เช่น

ค่าจ้างเหมาคนงานในการรักษาความสะอาด

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
      ๒.5   แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการขับเคล่ือนการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 30,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
พัฒนาตามปรัชญาแนว และสนับสนุนการด าเนินงานตาม
คิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการส ารวจข้อมูลชุมชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
ในเขตเทศบาล ประจ าปี จัดท าแผนชุมชนและประชาคมแผน
2562 พัฒนาเทศบาล

3 โครงการอบรมและส่งเสริม เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
อาชีพ อบรมและส่งเสริมอาชีพ

พ.ศ.2562พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
        ๒.5   แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     ๒.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การจัดงานประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณี 20,000 ทต.ท่าแพ กองการ
ลอยกระทง ลอยกระทง ศึกษา

2 การจัดงานวันอาสาฬหบูชา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน 10,000 ทต.ท่าแพ กองการ
และวันเข้าพรรษา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ศึกษา

3 การจัดกิจกรรมเนื่องในงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 10,000 ทต.ท่าแพ กองการ
ประเพณีเดือนสิบ เดือนสิบประจ าปี เช่น วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตก ศึกษา

แต่งขบวนแห่หมรับ ฯลฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
      ๒.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าจัดงานอาสาฬหบูชาและ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 ทต.ท่าแพ กอง
วันเข้าพรรษา วันอาสฬหบูชา เช่น วัสดุอุปกรณ์และวัน การศึกษา

เข้าพรรษา

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000 ทต.ท่าแพ กอง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ การศึกษา

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าพวงมาลา 20,000 ทต.ท่าแพ กอง
พีธีต่าง ๆ พระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่ การศึกษา

จ าเป็นในการจัดพิธี

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     ๒.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 20,000 ทต.ท่าแพ กอง
สงกรานต์ สงกรานต์   เช่น ค่าล้างอัดรูป ค่าวัสดุ การศึกษา

8 โครงการวันปีใหม่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000 ทต.ท่าแพ กอง
วันปีใหม่  เช่น ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าล้างรูป การศึกษา

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

แบบ  ผด.02 

 แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         ๒.7  แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ตาม 4,472,400 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
(โครงการสร้างหลักประกัน อัตราแบบขั้นบันได เทศบาล
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย)ุ

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการหรือ 1,440,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
(โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ผู้ทุพพลภาพ เทศบาล
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ)

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 ทต.ท่าแพ ส านักปลัด
(สนับสนุนการสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

 แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         ๒.3  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม 38,000 ทต.ท่าแพ กองสาธารณ

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจ านวน สุขและส่ิงแวด

บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สม ประชากรสุนัข/แมว ล้อม

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี

4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพือ่ส ารวจประชากรสุนัขและแมวเพือ่จัด 2,000 ทต.ท่าแพ กองสาธารณ

สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม ท าโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และ สุขและส่ิงแวด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด ล้อม

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลับลักษณ์  อัครราช
กุมารี

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 



          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
         ๒.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอดุหนุนส าหรับการด าเนิน เพื่อสนับสนุนใหชุ้มชนแหง่ละ 20,000 บาท 120,000 ทต.ท่าแพ กองสาธารณ

งานตามแนวทางโครงการพระ จ านวน 6 ชุมชน จัดท าโครงการตามพระ สุขและส่ิงแวด

ราชด าริด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยชุมชนละ ล้อม

3 โครงการ

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมสร้างฐาน 498,500 ทต.ทา่แพ ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิิรา โครงสร้างเหล็กรองรับซุ้ม ฯ ขนาด 6.80 

ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร x 5 เมตร 

รายละเอียดประกอบด้วย 

1. กรอบไฟเบอร์กลาส ลายไทยขนาด 

185 x 2.95 จ านวน 3 กรอบ

2. ยอดหงส์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65

x 0.80 ม. จ านวน 3 ชิ้น 

3.ทรงพระเจริญขนาด 3.20x 0.80 ม. 

จ านวน 1 ชิ้น

4.ปา้ยชื่อหน่วยงานขนาด 3.00 x 0.30 ม.

จ านวน 1 ชิ้น 

5.ครุฑ ขนาดสูง 0.50 เมตร จ านวน 3 ชิ้น 

6.พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทองขนาดสูง 1.00 ม. 

จ านวน 1 คู่

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 (ตอ่)

7.ตราสัญลักษณ์  วปร. ขนาดสูง 1.00 ม.

8.ช้างหมอบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 x

1.45 ม. จ านวน 1 คู่

9.ธงชาติและธงประจ าพระองค์ ชุดละ 3 ต้น

จ านวน 2 ชุด

10. ฐานด้านในโครงการเหล็กปดิด้วยแผ่น

พลาสวดูเปน็วสัดุภายนอกพน่สีทองขนาด 

7.00x0.06x1.22 ม. จ านวน 1 ชิ้น 

11.ค้ิวไฟเบอร์กลาสและดอกลายไทยไฟเบอร์

กลาสติดขอบฐาน จ านวน 1 ชุด

12. ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20

x 2.40 ม. จ านวน 3 ชิ้น

พร้อมติดต้ังหน้าส านักงานเทศบาลต าบล

ทา่แพ

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
        1 .๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โดยท าการร้ือถอนฝ้าเพดานภายนอก 129,100 ส านักงาน ส านักปลัด 

อาคารส านักงานเทศบาล พร้อมติดต้ังใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 39.00 ตร.ม. เทศบาล
ต าบลท่าแพ และทาสีอาคารภายนอกพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ต าบลท่าแพ

878.00 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน

1 ปา้ย ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาล

ต าบลทา่แพ 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 

แบบ  ผด.02 



          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
         1.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ  ผด.02 



 
 

แบบ ผด.20/1 
 



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 ตู้เหล็ก เพือ่จัดซ้ือ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,500 ส านักงาน ส านักปลัด

1 ตู้ 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสหกรรม (มอก.)

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลท่าแพ

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

แบบ ผด.02/1 



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพืน้ฐาน 23,000 ส านักงาน ส านักปลัด

ALL In One 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
ส าหรับงานประมวลผล กว่า 2 แกนหลัก  (2 Core) โดยมีความ
จ านวน 1 เคร่ือง เร็วสัญญาไม่น้อยกว่า  2.4 GHz จ านวน 

1 เคร่ือง 
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 3 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
4.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิดDDR4
5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
SATA 
6.มี DVD-RW หรือดีกว่า 
7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
8.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
9.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10.มีจอภาพในตัว 
11.สามารถใช้งาน WiFi  และ 
Bluetooth

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

แบบ ผ.02/1 



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เก้าอี้ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 10 ตัว 20,000 ส านักงาน กองคลัง

มีล้อปรับชึ้นลงได้ 

3 โต๊ะเหล็กท างาน เพือ่จัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 10,000 ส านักงาน กองคลัง
จ านวน 2 ตัว  พร้อมกระจก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2  แผนงานบริหารงานคลัง

แบบ ผด.02/1 



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที ่1 จอขนาดไม่ 22,000 ส านักงาน กองคลัง

น้อยกว่า 19 นิ้ว 
มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 Core) มีความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB  มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.00 GHz 
1. มีแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากวงจร
หลัก 
2.มีหน่วยประมวลกลาง  แบบ Graphics
Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า  
2 GB 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,600 ส านักงาน ส านักปลัด

ขนาด  800VA จ านวน 2 เคร่ือง

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน

-   มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อยวา่  800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่  15 นาที

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกวา่  19  นิ้ว)

จ านวน 2 เคร่ือง

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU)

ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก( 4 core)

จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกวา่ ดังนี้

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่

2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.8 GHz และมี

หน่วยประมวลผลด้ารกราฟกิ (Graphics 

Processing  Unit) ไม่น้อยกวา่ 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกวา่ 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ   โดยมี 

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้

1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยวา่  1 GB หรือ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics  Processing Unit ที่สามารถ

ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกวา่  1 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก  แบบ 

Onboard  Graphics  ที่สามารถใน

การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยวา่  1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก  ( RAM) ขนิด

DDR3 หรือดีกวา่  มีขนาดไม่น้อยกวา่  4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) 

ชนิด  SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ

ไม่น้อยกวา่  1 TB หรือชนิด  Solid

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Stste Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่

120  GB จ านวน  1  หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกวา่  จ านวน 1  หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network

Interface)  แบบ 10/100/1000

Base-t หรือดีกวา่  จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง

- มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์

- มีจอภาพ  LED หรือดีกวา่  มี  

Contrast  Ratio ไม่น้อยกวา่ 600: 1  และ

มีขนาดไม่น้อยกวา่  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับประมวลผล 42,000 ส านักงาน ส านักปลัด

จ านวน  2  เคร่ือง 

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU)

ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก  ( 2 core)

จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกวา่ ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่

2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.1 GHz และมี

หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟกิ 

( Graphics  Processing  Unit)

ไม่น้อยกวา่  8  แกนหรือ

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่

3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.5 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด

DDR3  หรือดีกวา่  มีขนาดไม่น้อยกวา่  8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ( Hard Drive) 

ชนิดความจุไม่น้อยวา่ 1 TB จ านวน 1

หน่วยหรือชนิด  Solid State Diak ขนาด

ความจุไม่น้อยวา่  120 GB จ านวน 1  หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่

น้อยกวา่  1,366 x 768 Pixel และ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มีขนาดไม่น้อยกวา่  12  นิ้ว

- มี  DVD -RW หรือดีกวา่  จ านวน 1  หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network  Interace) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดีกวา่  จ านวนไม่

น้อยกวา่  1  ช่อง

- สามารถใช้งาน  wi-Fi (802.11b,g,n )

และ Bluetooth ได้เปน็อย่างน้อย

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600.- ส านักงาน ส านักปลัด
ฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพมิพ ์(Ink  Tank Printer)

(Ink  Tank  Printer) จ านวน  2  เคร่ือง  ราคามาตราฐาน

ครุภณัฑ์   มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้

-  เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink  Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-  มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อย

กวา่  1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด า

ไม่น้อยกวา่  20 หน้า ต่อนาท ี(ppm)

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที่ (ipm)

- มีความเร็วในการพมิพสี์ไม่น้อยกวา่  

10  หน้าต่อนาที่  (ppm) หรือ 4.5

ภาพต่อนาท ี (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  

Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Legal  และ

Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่

น้อยกวา่  50  แผ่น

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับ 21,000 ส านักงาน กองคลัง
ประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU)

ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก( 2 core)

จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกวา่ ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่

2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.1 GHz และมี

หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟกิ 

( Graphics  Processing  Unit)

ไม่น้อยกวา่  8  แกนหรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.5 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด

DDR3  หรือดีกวา่  มีขนาดไม่น้อยกวา่  8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ( Hard Drive) 

ชนิดความจุไม่น้อยวา่ 1 TB จ านวน 1

หน่วยหรือชนิด  Solid State Diak ขนาด

ความจุไม่น้อยวา่  120 GB จ านวน 1  หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่

น้อยกวา่  1,366 x 768 Pixel และ 

มีขนาดไม่น้อยกวา่  12  นิ้ว

- มี  DVD -RW หรือดีกวา่  จ านวน 1  หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network  Interace) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดีกวา่  จ านวนไม่
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แบบ ผด.02/1 



1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น้อยกวา่  1  ช่อง

- สามารถใช้งาน  wi-Fi (802.11b,g,n )

และ Bluetooth ได้เปน็อย่างน้อย

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

2. 2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แบบ ผด.02/1 



3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง  แรงดันน้ า 8,000 ส านักงาน กอง

ไม่น้อยกวา่  130  บาร์  ขนาดไฟ เทศบาล สาธารณสุข

220  โวลด์  มอเตอร์ไม่น้อยกวา่ ต าบลท่าแพ
1600  วตัต์  พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน

จ านวน  1  เคร่ือง
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการจัดหาเต้นท์ เพื่อจัดหาเต้นทจ์ านวน  9  หลัง 300,000 ส านักงาน งานปอ้งกัน

ส าหรับบริการประชาชน ขนาด  4x 8 เมตร  จ านวน  7  หลัง

ขนาด  4x 4 เมตร  จ านวน  2 หลัง

รายละเอียดตามแบบแปลน  ราคาทอ้งตลาด
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แบบ ผด.02/1 






















