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บทน า 
 

 
1. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่านัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้  “โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอได้มาตรฐานทั่วถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. พันธกิจการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดพันธกิจกิจการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน  

มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 
6. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
7. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
8. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
9. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
10. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 
11. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
12. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
15. ประชาชนมีได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถ 

พ่ึงตนเองได ้
16. ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
17. ประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
18. การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากร บริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง  

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
19. ประชาชนได้รับความสะดวกและทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 



3 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ 

ท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด  
1. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมสร้างรายได้ โดย

ยึดหลักการศึกษาสร้างชาติสร้างคน และสร้างงาน โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 
๑.1 ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.2 ส่งเสริมสุขภาพของของผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
1.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนสร้างสังคมน่าอยู่ 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 มุ่งมั่นยกระดับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนและการเกษตร และส่งเสริมให้

ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความ
ปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

 2.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2.2 พัฒนาให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 
2.3 พัฒนาการขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
2.4 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

3. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
ยั่งยนื ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรักษาความ
สมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้     

3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ า 
3.2 พัฒนาการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เน้นบริการประชาชนทุกระดับ และให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 
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4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับ 
ต่างๆ 

4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. โดยให้ประชาชนในต าบลเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น 
ส่วนหนึ่งในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  

5. นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 เน้นส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านการ

ประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ง
พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

5.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านเวทีประชาคม 
5.2 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีได้รับการ 

ส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
6. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมและปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทย โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและสามัคคีกัน 
6.2 ส่งเสริมประชาชนร่วมสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6.3 สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณี และงานรัฐพิธีต่างๆ  

7. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ส่งเสริมการบริหารพัฒนาทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมีประสิทธิภาพของ

งาน การบริการเป็นเลิศ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจเป็นหลัก โดยมีแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย ดังนี้ 
   7.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

7.2 มุง่เน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน  
กรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ใน
การท างานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
   7.3 การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคลากร บริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนตุลาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน 
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  

    1.1 แผนงานการศึกษา 
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 
    ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
    ๑.๖ แผนงานงบกลาง 

10 
10 
11 
6 
 

7 
3 

9,250,960.00 
565,229.00 
198,000.00 
280,500.00 

 
331,000.00 

14,161,200.00 

8 
10 
9 
6 
 

5 
3 

8,338,054.86 
526,572.70 
37,900.00 

232,785.00 
 

268,873.00 
13,188,500.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   
 

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

4 
21 

2,000,000.00 
15,473,677.00 

3 
21 

1,424,000.00 
14,979,664.09 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   
 

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 4,438,000.00 3 4,443,684.50 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   
 

    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2 
10 
1 

1,010,000.00 
296,500.00 

5,700.00 

- 
4 
1 

0.00 
120,650.00 

5,700.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ    
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ส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานการเกษตร 

1 
2 
1 

20,000.00 
11,450.00 
10,000.00 

1 
2 
- 

20,000.00 
11,450.00 

0.00 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน 
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   
 

    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3 
1 
2 
 

1 

150,000.00 
60,000.00 
20,000.00 

 
5,000.00 

2 
- 
2 
 
- 

7,940.00 
0.00 

3,900 
 

0.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  
 

    7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

    7.2 แผนงานการศึกษา 
    7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    7.5 แผนงานเคหะชุมชน 
    7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

9 
3 
1 
2 
1 

435,000.00 
45,240.00 
6,500.00 

11,280.00 
124,950.00 

4 
3 
1 
2 
1 

368,332.00 
45,240.00 
6,500.00 

11,270.00 
124,950.00 

รวม 116 48,910,926.00 91 44,165,966.15 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นกรอบในการด าเนินการโครงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 การจ่ายขาดจากเงินสะสม และด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการใน
พ้ืนที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรม
ชลประทาน ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 เป็นต้น จากการบริหารงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดจาก
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เกี่ยวกับการบริการสาธารณะและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 116  โครงการ เป็น
งบประมาณทั้งสิ้น 48,910,926.-  บาท และสามารถด าเนินการได้ จ านวน  91  โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 44,165,966.15 บาท การบริหารงานงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 78.45 ของจ านวนโครงการ
ในแผนด าเนินงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามถึงแม้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จะมีจ ากัด
รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเทศประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด -19) ก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ก็สามารถด าเนินการโครงการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ท าให้ลดปัญหาความเดือดร้อน ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนได้ 
หมายเหตุ – งบประมาณที่แสดงเป็นงบประมาณที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานเบื้องต้น ยังไม่ใช่
งบประมาณท่ีได้จากรายงานทางการเงินประจ าปี 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (รอบปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     

1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
 
 

โครงการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั
อมรญาติฯ  
(ข้อบัญญัติฯ ป ี2563 หน้า 128)  

อุดหนุนค่าพัฒนาด้านการเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
   

321,300 
 
 

281,350.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – 
เดือนมิถุนายน 2563 

ศพด.วัดอมรญาติ
สมาคม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 
  

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  
(ข้อบัญญัติฯ ป ี2563 หน้า 129) 

เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศกัยภาพ
ของตนเองให้เป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าของ
สังคมฯ 

100,000 
 
 

- - ค่ายฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานฯ 
จ.เพชรบุร ี

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 
 

 

3 โครงการอาหารเสรมิ นม โรงเรียน/
ศพด.  
(ข้อบัญญัต ิ 2563 หน้า 126) 

เด็กนักเรยีนมีรา่งกายอุดมสมบูรณ ์
แข็งแรง  

2,374,200 2,126,642.86 เดือนธันวาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

โรงเรียน/ศพด. กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 

 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ข้อบัญญัต ิ 2563  หน้า  125) 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1,303,890 
 

1,272,002.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ศพด.บ้านรางสีหมอก  
ศพด.วัดอมรญาติ
สมาคม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 
  

 

5 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก 
(ข้อบัญญัต ิ2563 หน้า 125) 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ส าหรับ
เด็กเล็กปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการสมวัย 

10,000 - - สัทธา อุทยานไทย   
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 

 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัอมรญาตสิมาคม 
(ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 127) 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ เด็ก
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูก
หลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู่ 

3,732,000 
 

3,490,100.00 เดือนตุลาคม 2562 –
เดือนกันยายน 2563 

โรงเรียนวดัอมร
ญาตสิมาคม 

กองการศึกษาฯ  
อบต.ท่านัด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านรางสหีมอก 
(ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 127) 

เด็กนักเรยีนได้รับประทานอาหารกลางวัน
ถูกหลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู ่

336,000 
 

294,320.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

 โรงเรียนบ้านรางสี
หมอก 
  

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 

 

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอมร
ญาติฯ  
(ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 128) 

เด็กนักเรยีนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
ถูกหลักโภชนาการครบท้ัง 5 หมู ่
  

756,000 
 
 

665,000.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ศพด.วัดอมรญาติ
สมาคม 
  
  

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 
  

 

9 โครงการอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาการจดั
การศึกษาส าหรับ ศพด. ศ.เด็กวัด
อมรฯ  
(ข้อบัญญัต ิ2563 หน้า 128) 

พัฒนาด้านการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

213,570 
 

116,390.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ศพด.วัดอมรญาติ
สมาคม 
  
  

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 

 

10 ค่าจ้างใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าแรงงานท าความสะอาด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นรางสหีมอก
(ข้อบัญญัต ิ 2563  หน้า 121) 

ตกแต่งและดูแลความเป็นระเบยีบเรียบร้อย
ภายในและภายนอกบริเวณศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านรางสีหมอก 

104,000 
 
 

92,250.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ศพด.บ้านรางสี
หมอก  

กองการศึกษาฯ 
อบต.ท่านัด 

รายจ่าย
เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

รวม 8,338,054.83  
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1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า  
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 130) 

รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ
ขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชการี 

82,800 71,697.00 เดือนพฤษภาคม 2563 – 
เดือนมิถุนายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด ส านักงานปลัด
อบต. 

 

2 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชน  
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 132) 

สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

60,000 52,500.00 เดือนมิถุนายน 2563 – 
เดือนสิงหาคม 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
 

ส านักงานปลัด
อบต. 

 

3 สนับสนุนงาน สปสช. 
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 169) 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือของอบต.ท่านัด 

150,000 
 

150,000.00 เดือนมกราคม 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  

ส านักงานปลัด
อบต. 

 

4 โครงการส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดในชุมชน  
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 130) 

ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์แก่ประชาชนต าบล
ท่านัด 

10,000 
 

5,250.00 เดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  

ส านักงานปลัด
อบต. 

 

5 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการ
ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 130) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ในการปูองกันการติดเชื้อราย
ใหม่ ส าหรับเยาวชนและประชาชน 

10,000 6,250.00 เดือนกรกฎาคม 
2563 

ภายในต าบลท่านัด ส านักงานปลัด
อบต. 

 

6 โครงการส่งเสริมให้รา้นค้าชุมชน ลด
การบรรจุผลิตภัณฑด์้วยถุงพลาสตกิ
และโฟม  
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 131) 

จัดโครงการส่งเสรมิให้ร้านค้าชุมชน ลด ละ  
การบรรจุผลิตภัณฑด์้วยถุงพลาสตกิ
และโฟม 

9,700 
 

0.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  

ส านักงานปลัด
อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 131) 

จัดโครงการส่งเสรมิกิจกรรม Big Cleaning 
Day 
  

5,000 
 

4,698.00 เดือนตุลาคม 2562  ภายในต าบลท่านัด 
  

ส านักงานปลัด
อบต. 

 



10 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

8 โครงการควบคมุและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก  
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 131) 

จัดโครงการควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
  

50,000 
 

48,453.70 เดือนมิถุนายน 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ 2563 หน้าท่ี 132) 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ต าบลท่านัด 

160,000 
 
 

160,000.00 เดือนสิงหาคม 2563 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  
  
  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

10 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(เงินอุดหนุนทั่วไป COVID-19) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพลังคนไทย 
ร่วมใจปูองกันไวรสัโคโรนา 

27,729 27,729 เดือนเมษายน 2563 ภายในต าบลท่านัด
  
 

ส านักงานปลัด 
 อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ 

รวม 526,577.70  
 

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนากายและ
จิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและ
ประชาชนต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓7) 

ฝึกอบรมการพัฒนากายและจิตส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุและประชาชนต าบล
ท่านัด 

๑๑๔,๐๐๐ 
 
 
 

- - ภายในต าบลท่านัด 
  
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  
  

 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓7) 

จัดโครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

6,750.00 เดือนธันวาคม 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

3 โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอาย ุ
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓7) 

จัดโครงการฝึกอาชีพผูสู้งอาย ุ ๕,๐๐๐ 4,250.00 เดือนตุลาคม 2562 ภายในต าบลท่านัด กองสวัสดิการ 
สังคม 

 



11 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้
ยาผู้สูงอาย ุ 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓8) 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สงูอายุ ๕,๐๐๐ 
 
 

2,250.00 เดือนมกราคม 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

5 โครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอาย ุ
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓8) 

จัดโครงการแบ่งปันรอยยิม้ผูสู้งอายุ ๙,๐๐๐ 
 

450.00 เดือนกรกฎาคม 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

6 โครงการตรวจสุขภาพคนพิการ 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓8) 

จัดโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ  ๑๕,๐๐๐ 
 

- - ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

7 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓9) 

จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสรมิสร้างความ
เข้มแข็ง 
  

๘,๐๐๐ 
 

6,750.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสทิธิ
และหน้าท่ีของสตร ี
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓9) 

จัดโครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัสิทธิ
และหน้าท่ีของสตร ี
  

๕,๐๐๐ 
 
 

450.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตร ี 
(การประดิษฐ์ลวดดัด) 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๓9) 

จัดโครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพสตร ี(การ
ประดิษฐล์วดดดั) 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

9,750.00 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การ
แปรรูปอาหาร) 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑40) 

จัดโครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ (การแปร
รูปอาหาร) 

๘,๐๐๐ 
 
 

5,000.00 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การ
พับเหรียญโปรยทาน) 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑40) 

จัดโครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ (การพับ
เหรียญโปรยทาน) 

๙,๐๐๐ 
 
 

2,250.00 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

รวม 37,900.00  
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๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มศกัย - 
ภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑
54)  

จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มศกัยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

อบอุ่นเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
  

๘,๐๐๐ 
 
 

2,250.00 เดือนธันวาคม 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

2 โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
และศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรตี าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑54) 

จัดโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
และศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรตี าบลท่านัด 
  

๑๑๒,๕๐๐ 
 
 

102,700.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชา- 
ชนหรือผู้ด้อยโอกาสต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑55) 

จัดโครงการส่งเสรมิอาชีพให้แก่ประชาชน
หรือผู้ด้อยโอกาสต าบลท่านัด 
  

๑๕,๐๐๐ 
 

11,135.00 เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

4 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุและประชาชนต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑55) 

จัดโครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุและประชาชนต าบลท่านัด  

๘๐,๐๐๐ 
 

62,250.00 เดือนตุลาคม 2562 , 
เดือนมกราคม 2563 , 
เดือนกรกฎาคม 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑55) 

จัดโครงการส่งเสรมิสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕,๐๐๐ 
 
 

450.00 เดือนมกราคม 2563 ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

6 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
(ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 129) 

เผยแพรค่วามรู ้กิจกรรมนันทนาการ (ให้
เด็กๆได้แสดงความสามารถ) 

60,000 
 

54,000.00 เดือนมกราคม 2563 รร.บ้านรางสี
หมอก 
รร.วัดอมรญาต ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

รวม 232,785.00  
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1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563  หน้า  158) 

เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป ได้เล่น
กีฬาออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ
แข็งแรง 

80,000 
 

76,163.00 เดือนกันยายน 2563 ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 8 ต าบล
ท่านัด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกาย
ในที่สาธารณะ  
(ข้อบัญญัติฯ 2563  หน้า 159) 

เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้เล่น
ออกก าลังกาย เสรมิสร้างสุขภาพแข็งแรง 

100,000 99,600.00 เดือนกันยายน 2563 หมู่บ้าน  
ต.ท่านัด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ  
(ข้อบัญญัติฯ 2563  หน้า 157) 

เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปภายใน
ต าบล ได้แข่งขันกีฬาเป็นทีม เพื่อสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงและมีความสามคัคี   

35,000 
 
 

- - สนามกีฬาโรงเรยีน 
ต าบลท่านัด 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการกีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 12 
สิงหามหาราชินี  
(ข้อบัญญัติฯ 2563  หน้า 158) 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เสรมิสร้างสุขภาพ
แข็งแรง 

8,000 7,400.00 เดือนสิงหาคม 2563 สนามเปตอง หมู่ที่ 
5  
   

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แก้ไขค า    
ชี้แจง
ประกอบ
งบประมาณ 

5 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 157) 

แข่งขันกีฬาภายในต าบล 
 

20,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงานปลัด
อบต. 

 

6 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 162) 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

80,000 
 

78,310.00 เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรม
เยาวชนผาสุกว
นิช   

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ 
(ข้อบัญญัติฯ ป ี2563  หน้า  157) 

เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้เล่นกีฬา
ออกก าลังกาย เสรมิสร้างสุขภาพแข็งแรง 

8,000 
 

7,400.00 เดือนธันวาคม 2562 สนามเปตอง หมู่ที่ 
5   
  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

รวม 268,873.00  
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๑.๖ แผนงานงบกลาง 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการเงินสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอาย ุ
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๖7) 

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน 12 เดือน 
  

๑๒,๑๖๖,๘๐๐ 
 
 

11,404,900.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

2 โครงการเงินสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๖8) 

 จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
 จ านวน 12 เดือน 
  

๑,๙๕๘,๔๐๐ 
 
 

1,753,600.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

3 โครงการเงินสนับสนุนเพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี ๑๖8) 

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์
จ านวน 12 เดือน 

๓๖,๐๐๐ 
 
 

30,000.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบลท่านัด 
  
  

กองสวัสดิการ 
สังคม 
  

 

รวม 13,188,500.00  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนทาง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
 
 

โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหิน
คลุกภายในต าบลท่านัด  หมู่ท่ี 1 - 8 
ต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 163) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลูกรังและผิวจราจรภายในต าบลทา่นัด  หมู่
ที่ 1 - 8 ต าบลท่านัด 

500,000 499,000.00 เดือนกันยายน 2563 หมู่ที่ 1 - 8 กองช่าง  

2 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุดภายในต าบล  
ท่านัด หมู่ที่ 1 – 8  
(ข้อบัญญัติฯ  ปี  2563  หน้า 
163) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางท่ี
ช ารุดภายในต าบลท่านัด  หมู่ท่ี  1 - 8  
ต าบลท่านัด 

500,000 475,000.00 เดือนมีนาคม 2563 หมู่ที่ 1 - 8 กองช่าง  

3 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตที่ช ารุดภายในต าบล 
ท่านัด  หมู่ท่ี 1 – 8  
(ข้อบัญญัติฯ ปี  2563 หน้า 163) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่
ช ารุดภายในต าบลท่านัด  หมู่ท่ี 1 - 8  
ต าบลท่านัด 

500,000 - - - กองช่าง ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ไหล่ทาง ภายในต าบลท่านดั หมู่ที ่1 
– 8  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า  164) 

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายใน
ต าบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8  ต าบลทา่นัด 

500,000 450,000.00 เดือนกันยายน 2563 หมู่ที่ 1 - 8 กองช่าง  

รวม 1,424,000.00  
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2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 
ต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า  148) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 286.00 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้าง
ละ 0.00-0.25 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  1,144 
ตารางเมตร  
จุดเริม่ต้นพิกัด  N 13.533814  E 
99.938121   
จุดสิ้นสุดพิกัด  N 13.534379  E 
99.936213 

640,000 491,000.00 เดือนสิงหาคม 2563 หมู่ที่ 2 กองช่าง โอนลด
งบประมาณ 

2 โครงการขยายถนนลูกรัง ซอยยิ่ง
เจริญ 2 หมู่ที่  7  (บ้านนายทูรย์)  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า  149) 

ขยายถนนรวมผิวจราจรเดิมให้ไดข้นาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  150.00  เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น  N  13.554517  
E 99.988005   
จุดสิ้นสุดพิกัด  N  13.555090 
E  99.987127 

255,000 248,000.00 เดือนเมษายน 2563 หมู่ที่ 7 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายปรีชา  อ่อนสดุดี  
หมู่ที่ 4 ต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า  149) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 190.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.00-0.25 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร  
จุดเริม่ต้นพิกัด  N 13.537983  E 
99.956978   
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.536954 E 
99.958366 

435,000 413,000.00 เดือนพฤษภาคม 
2563 

หมู่ที่ 4 กองช่าง  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง)  
ต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 149) 

ก่อสร้างหอถังประปา มีขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)  พิกัดสถานท่ี
ก่อสร้าง  N  13.552596  
E  99.954845 

490,000 
  

476,000.00 เดือนพฤษภาคม 2563 หมู่ที่  6 กองช่าง  

5 โครงการพัฒนาระบบประปา (สรา้ง
หอถัง) หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 147) 

ก่อสร้างหอถังประปา มีขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร (ตอกเขม็) พิกัดสถานท่ี
ก่อสร้าง  N  13.552596  
E  99.954845 

708,000 
  

699,970.00 เดือนกันยายน 
2563 

หมู่ที่ 3 กองช่าง  

6 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  
ภายในต าบลท่านัด หมู่ที่  1 - 8  
ต าบลท่านัด 

ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ภายในต าบล   
ท่านัด  หมู่ท่ี 1 - 8 

400,000 337,350.00 
เดือนตุลาคม 2562 
– เดือนกันยายน 
2563 

หมู่ที่  1 - 8 กองช่าง  

7 โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านัด (ข้อบัญญัติ ฯ  ปี  
2563  หน้า  146) 

ซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่านัดที่ช ารุด เช่น  ซ่อมแซมคอ
สะพาน  อาคารส านักงาน ฯลฯ 

หมู่ที่  1 - 8 กองช่าง  

8 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ (เส้นบ้านรองจู๋ - บ่อ
บาดาล) หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563  หน้า 146) 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ (เส้นบานรองจู๋ - 
บ่อบาดาล) หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด 

183,000 196,257.83 เดือนกรกฎาคม 
2563 

หมู่ที่ 3 กองช่าง โอนเพิ่ม 

9 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะซอยตรงข้ามหนา้ อบต. 
หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 147) 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยตรงข้ามหน้า 
อบต.  หมู่ที่ 5 ต าบลท่านัด 
 

380,000 402,526.63 เดือนกรกฎาคม 
2563 

หมู่ที่ 5 กองช่าง โอนเพิ่ม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

10 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะถนนเลียบคลองโรงเรียน  
หมู่ที่ 7 ต าบลท่านัด 
 (ข้อบัญญัติฯ ปี  2563 หน้า 147) 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนเลยีบคลอง
โรงเรียน หมู่ที่ 7 ต าบลท่านัด 

358,577.63 358,577.63 เดือนกรกฎาคม 
2563 

หมู่ที่ 7 กองช่าง  

11 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ เส้นคลองวัดเชื่อมถนน
คลองแคระ (ปลายสวนเฮียพร) หมู่ที่ 
8 ต าบลท่านัด (ข้อบัญญัติฯ  ปี  
2563  หน้า  147) 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เส้นคลองวัด
เชื่อมถนนคลองแคระ (ปลายสวนเฮียพร)  
หมู่ที่ 8 ต าบลท่านัด 

142,600 149,579.00 เดือนกรกฎาคม 
2563 

หมู่ที่ 8 กองช่าง โอนเพิ่ม 

12 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคซอย 3 หมู่ที่ 6 ต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 147) 

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค ซอย 3 หมู่ที่ 
6 ต าบลท่านัด 

401,500 401,403.00 เดือนพฤษภาคม 
2563 

หมู่ที่ 6 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.4 
ต.ท่านัดเช่ือมต่อถนนทางหลวง
หมายเลข 325 เช่ือม ทต.ด าเนิน
สะดวก อ.ด าเนินฯ จ.ราชบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ม.4 ต.ท่านดัเช่ือมต่อถนนทางหลวง
หมายเลข 325 เช่ือม ทต.ด าเนินสะดวก อ.
ด าเนินฯ จ.ราชบุร ี 
(จุดสิ้นสดุ ละติจดู 13.537118°  ลองติ
จุด 99.955792°)  

1,372,000 
 

1,372,000.00 เดือนพฤษภาคม 2563 
– เดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 4 
 

อบจ.ราชบุร ี
กองช่าง 

หน่วยงาน
อื่น 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย  1 หมู่ที่  1  ต าบลท่านัด 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว  300.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 – 0.25  
เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร  
จุดเร่ิมต้นพิกัด N 13.529672 E 99.948219  
จุดสิ้นสุดพิกัด N  13.530948 E 99.950054 

814,000 625,000.00 เดือนพฤษภาคม 2563 
– เดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 1 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางฯ ปรับทางเข้าโรงเรียนบ้านรางสี
หมอก หมู่ที่ 2 ต.ท่านัด  
 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางฯทางเข้าโรงเรียน 
บ้านรางสีหมอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
จุดเร่ิมต้นพิกัด N 13.542284 E 99.938756  
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.542315  E 99.938736 

28,000 28,000.00 เดือนกรกฎาคม 
2563 

หมู่ที่ 2 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายบุญเรือน ภูส่วสัดิ์ 
หมู่ที่ 3 ต าบลท่านัด  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร ยาว  154.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.50  เมตร  หรือมพีื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 462.00 ตารางเมตร  
จุดเริม่ต้นพิกัด  N  13.541860  E  
99.953487   
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.542400 E 
99.954786 

316,000 304,000.00 เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 3 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  แยกซอยยิ่งเจริญ  1  หมู่ที ่ 
7  ต าบลท่านัด  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  185.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.25  เมตร  หรือมพีื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า  740.00  ตารางเมตร
จุดเริม่ต้นพิกัด N  13.559150 E 
99.988093  จุดสิ้นสดุพิกัด N 
13.557582  E 99.988800                                                                                            

482,000 428,000.00 เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 7 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางฯ ถนนวัดอุบลฯ – ท่า
โชคฯ หมู่ที่ 8 ต าบลท่านัด  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ขนาดกว้าง 6.00  
เมตร ยาว 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
จุดเร่ิมต้นพิกัด N 13.539548 E 99.983617 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 13.540804 E 99.983004" 

415,000 396,000.00 เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 8 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

19 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ข้ามคลองวัดอุบล ปลาย
สวนนายวิรัช หมู่ที่ 8 
 
 

ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.30 เมตร   
ยาว 11.20 เมตร พิกัดโครงการ N 
13.544762   
E 99.978726  

138,000 138,000.00 เดือนกรกฎาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

หมู่ที่ 8 กองช่าง โอนไปตั้ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม ่

20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลก์ติกคอนกรีต สายท่าเกษตร – 
วัดอุบลเช่ือมต่อเทศบาลต าบลศรี
ดอนไผ ่

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัก์ติกคอนกรีต 
สายท่าเกษตร – วัดอุบล เช่ือมต่อเทศบาล
ต าบลศรีดอนไผ ่

5,350,000 5,350,000.00 เดือนพฤษภาคม 2563 
– เดือนกันยายน 2563 

สายท่าเกษตร – 
วัดอุบลเช่ือมต่อ
เทศบาลต าบลศรี
ดอนไผ ่

กองช่าง อุดหนุน
เฉพาะกิจ  

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสก์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองใช่
ฮวด 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสกต์ิกคอนกรีต 
สายเลียบคลองใช่ฮ่วด 

2,165,000 2,165,000.00 เดือนธันวาคม 2563 สายเลียบคลองใช่
ฮ่วด หมู่ที่ 6 

อบจ.ราชบุรี
กองช่าง 

หน่วยงาน
อื่น 

รวม 14,979,664.09  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
 
 

โครงการจ้างเหมาก าจดัขยะและสิง่
ปฏิกูล/จ้างเหมาแรงงานในการเกบ็
ขยะมูลฝอย 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 150) 

จ้างเหมาก าจดัขยะและสิ่งปฏิกูล/จ้างเหมา
แรงงานในการเก็บขยะมลูฝอยฯ 

550,000 575,684.50 เดือนตุลาคม 2562  – 
เดือนกันยายน 2563 

อบต.ท่านัด
  
 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

โอนเพิ่ม เป็น
583,000 

2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 166) 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  
ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาแหล่งน้ าฯลฯ 

5,000 - - ภายในต าบลท่านัด
  

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 151) 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน 

2,400,000 2,385,000.00 เดือนกันยายน 2563  อบต.ท่านัด
  
 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

4 โครงการขุดลอกคอลง หมู่ที่ 1 – 4 
ต าบลท่านัด  

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 – 4  1,483,000 1,483,000.00 เดือนมิถุนายน 2563 – 
เดือนสิงหาคม 2563 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ชลประทาน หน่วยงาน
อื่น 

รวม 4,443,684.50  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาระบบประชาธิปไตย
และระบบเลือกตั้ง 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 107) 

พัฒนาระบบประชาธิปไตยและระบบ
เลือกตั้ง 

10,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 การเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ /เลือกตั้งซ่อม 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 108) 

การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ 1,000,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม -  

 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจากอัคคภีัย 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 116) 

ซักซ้อมแผนเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย 

30,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

2 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 117) 

จัดอบรมปูองกันและลดอุบัติเหตุการเกิด
อุบัติเหต ุ

10,000 4,500.00 เดือนมกราคม 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

3 โครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจใน
ระดับต าบลในการตั้งด่านตรวจตรา
และเฝูาระวังในพื้นที ่ 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 118) 

จัดโครงการส่งเสรมิหน่วยเฉพาะกจิในระดับ
ต าบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝูาระวัง
ในพื้นที่ 

5,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้แก่ ประชาชน
ทั่วไป  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 117) 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.และให้
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ ประชาชนท่ัวไป 

80,000 - - อบต.ท่านัด 
จ.นครนายก 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการให้ความรูผู้้น าชุมชนเกี่ยวกับ
การปูองกันภัยธรรมชาติ  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 117) 

ให้ความรู้ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการปอูงกันภัย
ธรรมชาต ิ

4,900 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการให้ความรูผู้้น าชุมชนเกี่ยวกับ
การปูองกันอัคคีภัย  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 118) 

ให้ความรู้ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการปอูงกัน
อัคคีภัย 

5,100 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการให้ความรู้นักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภยัทางถนน 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 117) 

ให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกบัการ
ปูองกันอุบัติภัยทางถนน 

5,000 450.00 เดือนมีนาคม 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

8 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง (จาก
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 119) 

จัดท าโครงการติดตั้งกระจกโค้ง 6,500 6,500.00 เดือนกันยายน 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งท่ี 
3/2563) 

จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

150,000 109,200.00 เดือนกันยายน 2563 เทศบาลต าบลศรี
ดอนไผ ่  

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพิ่มเตมิ 
แผนฯ 

รวม 120,650.00  
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4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด  
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 153) 

จัดโครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

10,000 5,700.00 เดือนเมษายน 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 5,700.00  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพื่อประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 111) 

อุดหนุนการจัดโครงการเพื่อประสทิธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

20,000 20,000.00 เดือนมกราคม 2563 ทต.ศรีดอนไผ่ ส านักงาน
ปลัด อบต. , 
ทต.ศรีดอนไผ ่

 

รวม 20,000.00  
 

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 153) 

จัดโครงการส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดท า
แผนชุมชน 

10,000 4,780.00 เดือนธันวาคม 2562 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 152) 

จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 6,670.00 เดือนธันวาคม 2562   ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 11,450.00  
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5.3 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่า
นัด(จากข้อบัญญตัิฯ ปี ๒๕๖3 หน้าท่ี 
๑๖๕) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่านัด 

10,000 - - ภายในต าบลท่านัด กองสวัสดิการ 
สังคม 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม -  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานรัฐพิธีและงานอ่ืน ๆ 
ที่เป็นวันส าคัญของทางราชการฯ 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 107) 

จัดงานรัฐพิธีหรืองานวันส าคัญอื่นๆ ของ
ทางราชการ 

20,000 - - ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

2 
 
 

โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ 
๑๒ สิงหา 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 107) 

จัดโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ ๑๒ 
สิงหา 

30,000 900.00 เดือนสิงหาคม 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

3 โครงการจดักิจกรรมเทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 107) 

จัดโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

200,000 17,750.00 เดือนกรกฎาคม 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 7,940.00  

 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบล 
ท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑๔0) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลท่านัด 

๖๐,๐๐๐ - - ภายในต าบลท่านัด กองสวัสดิการ 
สังคม 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม -  
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการรวมพลังแห่งความภักดีท าดี
เพื่อพ่อสานต่อความพอเพียง 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 154) 

จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดีท าดีเพื่อ
พ่อสานต่อความพอเพียง 

15,000 2,450.00 เดือนตุลาคม 2562 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

2 โครงการจติอาสาเราท าความ ดี ดว้ย
หัวใจ  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 154) 

จัดโครงการจิตอาสาเราท าความ ดี ด้วย
หัวใจ 

5,000 1,450.00 เดือนกรกฎาคม 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

แก้ไขแผน 

รวม 3,900.00  

 
6.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดักิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา  
(ข้อบัญญัติ 2563  หน้า 162) 

ส่งเสริมประเพณีและวันส าคญั ทางพุทธ
ศาสนาประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป 

5,๐๐๐ - - วัด/โรงเรียน/ 
ที่ท าการ อบต. ใน
พื้นที ่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม -  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมส าหรับ
บุคลากรท้องถิ่น  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 108) 

จัดอบรมคณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนในเรื่องของคุณธรรมและจรยิธรรม 

10,000 - - ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 
 
 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน
และการให้บริการของ อบต.  
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 112) 

ประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินงาน  
และการให้บริการขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่านัด ในปัจจยัทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ 
- คุณภาพของบริการ 
- ความคุ้มค่าของภารกจิ 
- ความพึงพอใจของประชาชน 

16,000 16,000.00 เดือนสิงหาคม 2563 ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

3 โครงการอบรมระบบสารสนเทศ ส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและ
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าที่ 108) 

อบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าชุมชนบุคลากร ไดม้ีความรู้เรือ่งระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานให้มี
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

10,000 5,250.00 เดือนกรกฎาคม 2563 ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

โอนลด เป็น 
5,250  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 109) 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10,000 - - ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 112) 

ประเมินประสิทธิภาพดา้นการบรกิาร
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

10,000 - - ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการออกบริการเก็บภาษีและให้ค า ปรึกษา
แนะน าการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอก
สถานท่ี 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 114) 

ออกบริการเก็บภาษีและให้ค าปรึกษา
แนะน าการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
นอกสถานท่ี 

5,000 - - ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

7 โครงการประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 108) 

ประชาสมัพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์  
วารสาร สปอรต์โฆษณา ฯลฯ 

15,000 - - ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการค่าจ้างแรงงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้าท่ี 106) 

จ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 157,000.00 150,790.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

9 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
ประจ าปี พ.ศ.2563 
( โอนงบ ประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส ารวจ จดัเก็บข้อมลูรายการที่ดิน ข้อมูล
รายการสิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,000 
แปลง 

200,000 196,292.00 เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563 

ภายในต าบล
ท่านัด 

กองคลัง (เพิ่มเติม
แผนฯ) 

รวม 368,332.00  
 

7.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติ  2563  หน้า 122) 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานและตู้เก็บเอกสาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,980 10,980.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(ข้อบัญญัติ  2563  หน้า 123) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มถังหมึก
พิมพ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4,300 4,290.00 เดือนมกราคม 2562  อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

3 ครุภณัฑ์การศึกษา 
(ได้รับจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ) 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนคุณภาพ 
แห่งการเรียนรู ้ด้านสื่อ DLTV 

30,700 29,970.00 เดือนกันยายน 2563 อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

เพิ่มเตมิ
แผนฯ) 

รวม 45,240.00  
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7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑36) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเกา้อี้
ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

๖,๕๐๐ 6,500.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

รวม 6,500.00  
 

7.5 แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑45) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๖,๙๘๐ 6,980.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองช่าง  

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑45) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครือ่งพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

4,300 4,290.00 เดือนมกราคม 2563 อบต.ท่านัด กองช่าง  

รวม 11,270.00  
 

7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาศักยภาพ  
อบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน 
(จากข้อบัญญัตฯิ ปี 2563 หน้าที ่152) 

จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ อบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดู
งาน 

150,000 124,950.00 เดือนมกราคม2563 ภายในต าบล
ท่านัด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 124,950.00  
 



 
สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนตุลาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงาน 
จ านวน
รายการ 

จ านวนงบประมาณ 

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2,385,000.00 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 8,000.00 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานการศึกษา 1 10,980.00 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 1 4,290.00 

ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา 1 29,970.00 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 6,500.00 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานเคหะชุมชน 1 6,980.00 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะชุมชน 1 4,290.00 

รวม 6 2,460,010.00 
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รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) 
(ข้อบัญญัติฯ ปี 2563 หน้า 151) 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน 

2,400,000 2,385,000.00 เดือนกันยายน 2563  อบต.ท่านัด
  
 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 2,385,000.00  

 

ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง (จาก
(ข้อบัญญัติ ฯ ปี 2563 หน้า 119) 

ติดตั้งกระจกโค้ง 6,500 6,500.00 เดือนกันยายน 2563 ภายในต าบลท่านัด ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

รวม 6,500.00  
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ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติ  2563  หน้า 122) 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานและตู้เก็บเอกสาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการมากท่ีสดุ 

10,980 10,980.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(ข้อบัญญัติ  2563  หน้า 123) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มถังหมึก
พิมพ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกดิ
ประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด 

4,300 4,290.00 เดือนมกราคม 2562  อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

3 ครุภณัฑ์การศึกษา 
(ได้รับจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ) 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนคุณภาพ 
แห่งการเรียนรู ้ด้านสื่อ DLTV 

30,700 29,970.00 เดือนกันยายน 2563 อบต.ท่านัด กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

ได้รับ
จัดสรรฯ 

รวม 45,240.00  
 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หนา้ที่ ๑36) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเกา้อี้
ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

๖,๕๐๐ 6,500.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองสวัสดิการ 
สังคม 
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รวม 6,500.00  
 

 
 
 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที ่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑45) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๖,๙๘๐ 6,980.00 เดือนธันวาคม 2562 อบต.ท่านัด กองช่าง  

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖3 หน้าที่ ๑45) 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครือ่งพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

4,300 4,290.00 เดือนมกราคม 2563 อบต.ท่านัด กองช่าง  

รวม 11,270.00  
 


