
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดราชบรุ ียุทธศาสตรท์ี่ 3   ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลทา่ราบ ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาด้านการบรกิารประชาชนและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
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1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทอ้งถิ่น ของ อบต.
ทา่ราบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ
อบต.ทา่ราบ

450,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจ่ายในการอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 และบคุคลากรของ อบต.

350,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

3 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง ส าหรับศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
และการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ
เมืองราชบรีุ จังหวดัราชบรีุ

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารงานสถานที่
กลาง ส าหรับศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการพฒันา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครอง        ส่วนทอ้งถิ่น   อ าเภอเมือง
ราชบรีุ      จังหวดัราชบรีุ

20,000.00 อ าเภอเมือง
ราชบรีุ

ส านักงานปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 27
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4 โครงการ "ทอ่งเที่ยวราชบรีุ ของดีเมืองโอ่ง" เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ "ทอ่งเที่ยว
ราชบรีุ ของดีเมืองโอ่งป ี2563" อ าเภอ
เมืองราชบรีุ จังหวดัราชบรีุ
(ตามหนังสืออ าเภอเมืองราชบรีุ ด่วนที่สุด 
ที ่รบ 0118/ว 619  ลงวนัที่  17 
พฤษภาคม  2562) 

15,000.00 อ าเภอเมือง
ราชบรีุ

ส านักงานปลัด

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
 (GIS)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผน
ที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  เช่น ค่าวสัดุ
ค่าแบบพมิพ ์ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็

450,000.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

6 โครงการจัดท าปา้ย ประชาสัมพนัธ ์
ก าหนดการช าระภาษี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บปา้ย
ประชาสัมพนัธก์ าหนดการช าระภาษ ีและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเปน็

20,000.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

7 โครงการใหบ้ริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการบริการ
จัดเก็บภาษนีอกสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเปน็

10,000.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 28



 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น จังหวดั อ าเภอ กิจกรรม
ในต าบลและกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล 
กระทรวงฯ กรมส่งเสริมฯ จังหวดั 
อ าเภอ และส่วนราชการอื่นๆ  เช่นการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ฯลฯ

20,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนใน
ชาติและปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงฯ กรมส่งเสริมฯ
จังหวดั อ าเภอ ฯลฯ

20,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

3 โครงการส่งเสริมสตรี มีส่วนร่วมทางการ
เมือง และประชาธปิไตย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และวสัดุอื่นๆ  ตามความจ าเปน็

15,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

4 โครงการส่งเสริมสตรี มีส่วนร่วมทางการ
เมือง และประชาธปิไตย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และวสัดุอื่นๆ  ตามความจ าเปน็

15,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 29
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5 โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บา้นเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นและทบทวนแผน
ชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และอื่นๆ    
ตามความจ าเปน็

20,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

6 โครงการประชุมประชาคมต าบลเพื่อจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และอื่นๆ    
ตามความจ าเปน็

20,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

7 โครงการรณรงค์ใหเ้ยาวชนและประชาชน
ออกไป ใช้สิทธเิลือกต้ัง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ อุปกรณ์และอื่นๆ    
ตามความจ าเปน็

15,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 30


