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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 บทนํา 

 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมท่ีดําเนินการตามจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจาํปงบประมาณนั้น 

 “โครงการพัฒนา” หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร การพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว 

1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

พ.ศ. 2548, แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการ

ดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการประสานและ     

บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการปฏิบัติการ

จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความละเอียดและสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

(ขอ 26) และ เพ่ิมเติมและแกไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (ขอ 11) ไดกําหนดใหองคกรปครองสวนทองถ่ินจัดทํา

แผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน

พ้ืนท่ีขององคปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปน

แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ      

รายจายประจําป  
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางตอผูบริหาร 

ประกาศใช 

 

 

 

 

  

  

ผูบริหารทองถ่ินใหความชอบ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ

ไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

 1. บทนํา 

 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศใช 

การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เรื่องแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได

อยางนอยสามสิบวัน 

ประโยชนของแผนดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน     

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล

เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหมีความสะดวกมากข้ึน 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 9 5.42% 20,653,900    20.58% กองชาง

  ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 32 19.28% 19,154,400    19.09% กองชาง

รวม 41 24.70% 39,808,300   39.67%

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.60% 50,000           0.05% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 5.42% 3,215,000      3.20% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๓ แผนงานงบกลาง 3 1.81% 25,078,800    24.99% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.01% 1,400,000      1.39% กองการศึกษา

  ๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.60% 2,100,000      2.09% สํานักปลัดเทศบาล

รวม 19 11.45% 31,843,800   31.73%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 57 34.34% 14,646,400    14.59% กองการศึกษา

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.01% 1,700,000      1.69% กองการศึกษา

รวม 62 37.35% 16,346,400   16.29%

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 25 15.06% 5,446,000      5.43% กองสาธารณสุขฯ

  ๔.๒ แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน) 5 3.01% 1,184,000      1.18% กองสาธารณสุขฯ

รวม 30 18.07% 6,630,000     6.61%

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  5.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 8 4.82% 3,980,000      3.97%
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 

  5.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 1.81% 450,000         0.45% สํานักปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ, งานเทศกิจ

  5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.60% 1,000,000      1.00% กองชาง

  5.4 แผนงาน การศึกษา 2 1.20% 300,000         0.30% กองการศึกษา

รวม 14 8.43% 5,730,000     5.71%

รวมทั้งสิ้น 166 100.00% 100,358,500 100.00%
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1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา เพื่อขยายเขตไฟฟาภายในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

2,300,000 ภายในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00 

เมตร  บริเวณชุมชนดินสอพอง

 หมูที่ 7

ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟา

 ความสูง  7.00  เมตร พรอมหลอด

 แอล อีดี (LED) ขนาดไมนอยกวา  

150  วัตต จํานวน  18  จุด 

และกิ่งโคมขนาดไมนอยกวา  100 

 วัตต  จํานวน  5  จุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย

จํานวน  5  จุด

2,249,900 บริเวณชุมชนดินสอ

พอง หมูที่ 7
กองชาง

3 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนมิตรภาพ

รวมใจ หมูที่ 7

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา  100  วัตต  

จํานวน  34 ชุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย  

จํานวน  7  จุด

2,747,800 บริเวณชุมชน

มิตรภาพรวมใจ

หมูที่ 7

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 



- 8 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนเจริญพร 

หมูที่ 9

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา  100  วัตต  

จํานวน  19  ชุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย  

จํานวน  4  จุด

1,356,300 บริเวณชุมชนเจริญ

พร 

หมูที่ 9

กองชาง

5 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา  100  วัตต  

จํานวน  66 ชุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย  

จํานวน  2  จุด

3,435,600 บริเวณชุมชน

บานไทย หมูที่ 3

กองชาง

6 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนบานซับ

บอนพัฒนา (ซอยปามะมวง) 

หมูที่ 5

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา  100  วัตต  

จํานวน  13 ชุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย  

จํานวน  2  จุด

1,567,600 บริเวณชุมชนบาน

ซับบอนพัฒนา 

(ซอยปามะมวง) 

หมูที่ 5

กองชาง



- 9 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00 

เมตร บริเวณซอยหัวนา 

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่ 6

ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟา

 ความสูง 7.00  เมตร พรอมหลอด

 แอล อีดี (LED) ขนาดไมนอยกวา 

150  วัตต จํานวน 41 จุด 

พรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขายจํานวน  3  จุด

3,215,000 บริเวณซอยหัวนา 

ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา หมูที่ 6

กองชาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เสาเหล็กไฟฟาความสูง 7.00 

เมตร  บริเวณหนาวัดหนอง

ผักบุง - สี่แยกบานโคก 

หมูที่ 6,7

ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟา

ความสูง 7.00  เมตร พรอมหลอด 

แอล อีดี (LED) ขนาดไมนอยกวา  

150  วัตต จํานวน 23 จุด พรอม

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

เครือขายจํานวน  5  จุด

2,102,100 บริเวณหนา

วัดหนองผักบุง

สี่แยกบานโคก 

หมูที่ 6,7

9 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

กิ่งโคม บริเวณชุมชนจัดสรร

ทับกวาง หมูที่ 9

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางกิ่งโคม 

ขนาดไมนอยกวา  100  วัตต  

จํานวน  48  ชุด  พรอมติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย  

จํานวน    จด

1,679,600 บริเวณชุมชน

จัดสรรทับกวาง หมู

ที่ 9

กองชาง

9 20,653,900



- 10 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 อุดหนุนขยายเขตประปา หมู 1-10 ต.ทับกวาง 2,000,000     ในเขตเทศบาล    

เมืองทับกวาง

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ซอย 2 ชุมชนสะพานสอง 

หมูที่ 7

 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

227.00 เมตร หนา 0.15 และ

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุง คสล. ไม

นอยกวา 1,085.00 ตารางเมตร

 พรอมปรับปรุงฝาบอพักฝาเหล็ก 

ขนาด 1.10 × 1.10 จํานวน 33

 ฝา และขนาดฝาบอพักฝาเหล็ก 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 66 ฝา

1,510,000   บริเวณซอย 2 

ชุมชนสะพานสอง 

หมูที่ 7 

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 



- 11 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

3 โครงการปูผิวจราจรพาราแอส

ฟลทคอนกรีต บริเวณถนน สบ.ถ

 12-009 เทศบาล 5 ซอย 17 

หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,680.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

671,600 บริเวณถนน 

สบ.ถ 12-009

เทศบาล 5 ซอย 17

 หมูที่ 3

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานสารวัตรมงคล 

ชุมชนบานปาแดง หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,140.00 ตารางเมตร

1,026,000 บริเวณซอยบาน

สารวัตรมงคล 

ชุมชนบานปาแดง 

หมูที่ 1

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

290.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,160.00 ตารางเมตร

200,000 ชุมชนบานเขามัน 

หมูที่ 1

กองชาง



- 12 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณ สบ.ถ. 12-001 แยก

ซอย 1 ขางครัวสตางค ชุมชน

บานโปงพัฒนา หมูที่ 6

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,800.00 ตารางเมตร

1,440,000 บริเวณ สบ.ถ. 

12-001 แยกซอย 1

 ขางครัวสตางค 

ชุมชนบานโปงพัฒนา

 หมูที่ 6

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนน

เทศบาล 5 บริเวณจุดกลับรถ

หนาบานรองกําจัด หมูที่ 9

ปรับปรุงถนน คสล. ความหนาถนน

 คสล. 0.15 เมตร พื้นที่ปรับปรุง 

ถนน คสล. ไมนอยกวา 220.00 

ตารางเมตร

250,000 ถนนเทศบาล 5 

บริเวณจุดกลับรถ

หนาบานรองกําจัด 

หมูที่ 9

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5

 ซอย 3 (หมูบานวังแกว) หมูที่ 9

ปรับปรุงถนนโดยวิธีลาดยางพารา

แอสฟลทคอนกรีต พรอมตีเสน

และปรับปรุงปากบอพัก ขนาดผิว

จราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 

457.00 เมตร  หนา 0.05  เมตร

  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

3,199.00  ตารางเมตร

1,900,000 ถนนเทศบาล 5 

ซอย 3 

(หมูบานวังแกว) 

หมูที่ 9

กองชาง



- 13 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 5 

ซอย 12 (แยกซาย) 

ชุมชนหนาวัดเขามัน หมูที่ 9

กอสรางถนนคสล.ขนาดผิวจราจร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 57.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 228.00 

ตารางเมตร

210,000 บริเวณถนนเทศบาล 

5 

ซอย 12 (แยกซาย) 

ชุมชนหนาวัดเขามัน 

หมูที่ 9

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบาน

นางสาวกานตพิชชา สุขสาด 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

600.00 

ตารางเมตร

500,000 บริเวณซอยบาน

นางสาวกานตพิชชา 

สุขสาด 

ชุมชนบานโปงพัฒนา

 หมูที่ 6

กองชาง

11 ปรับปรุงถนน บริเวณเทศบาล 5

 ซอย 18 ชุมชนบานไทย  หมูที่ 3

ปรับปรุงถนนโดยวิธีลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต พรอมตีเสน

จราจร ขนาดกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 315.00 เมตร  หนา 0.05  

เมตร  หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอย

กวา 1,418.00 ตารางเมตร

470,000 บริเวณเทศบาล 5 

ซอย 18 

ชุมชนบานไทย หมูที่

 3

กองชาง



- 14 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

12 ซอมแซมคอสะพาน บริเวณซอย

บานหัวนา ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

ซอมแซมคอสะพานโดยรื้อบริเวณ

ที่ชํารุดพรอมเทคอนกรีตใหมทั้ง

สองขาง

170,000 บริเวณซอยบานหัวนา

 ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

กองชาง

13 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา

 คสล. บริเวณซอยบานผูใหญ

ทับทิม ชุมชนสะพาน 3 หมูที่ 4

กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.    

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร  ระยะทาง 138.00 เมตร 

บอพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10

 เมตร  จํานวน 13 บอ และบอ

พักขนาด 0.50 x 0.50 จํานวน 

26 บอ พรอมฝาบอพักชนิดเหล็ก

600,000 บริเวณซอยบาน

ผูใหญทับทิม

ชุมชนสะพาน 3

หมูที่ 4

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขางหมูบานริมภู 

หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

344.00 ตารางเมตร

250,000 บริเวณซอยขาง

หมูบานริมภู 

หมูที่ 1

กองชาง



- 15 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 

19/1 ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร

 กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 600.00 

ตารางเมตร

500,000 บริเวณถนนเทศบาล 

5 ซอย 19/1 

ชุมชนบานไทย หมูที่

 3

กองชาง

16 โครงการติดตั้งหอถังน้ําประปา

บาดาล บริเวณซอยบานหัวนา 

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล 

ขนาดความจุ 15.00 ลูกบาศก

เมตร  ความสูง  15.00  เมตร  

พรอมติดตั้งถังกรองประปาชนิด

เหล็ก 

รูปทรงกระบอก  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  1.15 เมตร  

สูง 1.20  เมตร  พรอมวัสดุ

อปกรณสําหรับกรองน้ํา  จํานวน 1

325,000 บริเวณซอยบานหัวนา

 ชุมชนหัวเขาเกตุ

หมูที่ 6

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายบัญญัติ 

พุทธศรี ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

368.00

312,800 บริเวณซอยบาน

นายบัญญัติ  พุทธศรี 

ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กองชาง



- 16 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

18 โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยตรงขาม โรงเรียนสมถวิล 

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่ 6

กอสรางถนนคสล.ขนาดผิวจราจร 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 36.50 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 182.50 

ตารางเมตร

155,000 ซอยตรงขาม

โรงเรียนสมถวิล 

ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 5 

หมูที่ 1

ปรัปบรุงถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 

267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

801.00 ตารางเมตร

629,000 บริเวณถนนเทศบาล 

4 ซอย 5 หมูที่ 1

กองชาง

20 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ําประปา

บาดาล บริเวณขางวัดหนองผักบุง

 ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล 

ขนาดความจุ 15.00 ลูกบาศก

เมตร  ความสูง  15.00  เมตร  

พรอมติดตั้งถังกรองประปาชนิด

เหล็ก 

รูปทรงกระบอก  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1.15 

เมตร  สูง 1.20  เมตร  พรอม

วัสดอปกรณสําหรับกรองน้ํา  

450,000 บริเวณขางวัดหนอง

ผักบุง ชุมชนหนองผักบุง

หมูที่ 7

กองชาง



- 17 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณบานนายแสวง สืบมาขัน 

หมูที่ 2

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร 

 หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่

ปรับปรุง ไมนอยกวา 620.00  

ตารางเมตร

500,000 บริเวณบาน

นายแสวง สืบมาขัน

หมูที่ 2

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก

 คสล. บริเวณคุมไผทอง ซอย 1 

หมูที่ 8

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ขนาดกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 42.00 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60  เมตร ยาว 39 เมตร บอพัก

 คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร 

 จํานวน 3 บอและบอพักขนาด 

0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 6 

บอ หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

168.00 ตารางเมตร

500,000 บริเวณคุมไผทอง

ซอย 1 หมูที่ 8

กองชาง



- 18 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

23 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย

น้ําชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทน

ฝาเดิมที่ชํารุด ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

ปรับปรุงฝารางระบายน้ําชนิด   

ตะแกรงเหล็กทดแทนฝาเดิมที่

ชํารุดขนาดฝาตะแกรงเหล็ก กวาง

 0.39  เมตร ยาว 1.00  เมตร  

จํานวน  300  ฝา

500,000 ชุมชนคุมไผทอง

หมูที่ 8

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย

น้ําชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทน

ฝาเดิมที่ชํารุด ชุมชนเพชรไผทอง

 หมูที่ 2

ปรับปรุงฝารางระบายน้ําชนิด

ตะแกรงเหล็กทดแทนฝาเดิมที่

ชํารุด ขนาดกวาง 0.39 เมตร ยาว

 1.00 เมตร จํานวน 300 ฝา

500,000 ชุมชนเพชรไผทอง

หมูที่ 2

กองชาง

25 โครงการกอสรางวางทอระบาย

น้ําและบอพัก คสล. บริเวณซอย

บานนายวัชรพงษ มูลคํา 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

กอสรางวางทอระบายน้ําและบอ

พัก คสล.  ขนาดทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ยาว

 77.00 เมตร บอพักคสล. ขนาด 

1.10 x 1.10 เมตร  จํานวน 8 

บอ และงานเทคอนกรีตถนนกวาง

 1.10 เมตร ยาว 83.00  เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 91.30 ตาราง

เมตร

300,000 บริเวณซอยบาน

นายวัชรพงษ มูลคํา 

ชุมชนหนองปู 93 

หมูที่ 3

กองชาง



- 19 -

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการติดตั้งถังเก็บน้ําประปา

บาดาล บริเวณอางน้ําใจ ชุมชน

เพชรไผทอง หมูที่ 2

ติดตั้งหอถังเก็บน้ําประปาบาดาล 

ขนาดความจุ 15.00 ลูกบาศก

เมตร  ความสูง  15.00  เมตร  

พรอมติดตั้งถังกรองประปาชนิด

เหล็ก 

รูปทรงกระบอก  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  1.15 เมตร  

สูง 1.20  เมตร  พรอมวัสดุ

ป  ํ ั ้ํ   ํ  

450,000 บริเวณอางน้ําใจ

ชุมชนเพชรไผทอง

หมูที่ 2

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา ซอย 4

 หมูที่ 9

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

810.00 

730,000 บริเวณชุมชนนิคม

พัฒนา ซอย 4 หมูที่ 9

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายณรงคพล  

แกวสาร ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

500.00 

450,000 บริเวณซอยบานนาย

ณรงคพล  แกวสาร 

ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กองชาง
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1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

29 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา

วัดทับกวางถึงทางรถไฟ ชุมชน

บานใหม หมูที่ 4

ปรับปรุงถนนโดยวิธีลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต. ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

275.00 เมตร  หนา 0.05  เมตร

  หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

1,100.00  ตารางเมตร

495,000 ทางเขาวัดทับกวาง

ถึงทางรถไฟ ชุมชน

บานใหม หมูที่ 4

กองชาง

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณแยกคุมไผทอง ซอย 3

หมูที่ 8

ปรับปรุงถนนคสล. ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 

เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ

พื้นที่ปรับปรุง ไมนอยกวา 

304.00ตารางเมตร

275,000 บริเวณแยกคุมไผทอง

 ซอย 3 หมูที่ 8

กองชาง

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู บริเวณถนน

เทศบาล 2 ชุมชนเหนือวัดทับ

กวาง หมูที่ 4

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว

ยู รางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 85.00 

เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก

385,000 บริเวณถนนเทศบาล 2

ชุมชนเหนือวัดทับกวาง

 หมูที่ 4

กองชาง
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1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขาง บริษัท พ.ีเอส. 

เพอรเฟค อินเตอรกรุป 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

625.00 

ตารางเมตร

500,000 บริเวณซอยขาง 

บริษัท พ.ีเอส. เพอร

เฟค อินเตอรกรุป 

ชุมชนหนองปู 93 

หมูที่ 3

กองชาง

32 19,154,400
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2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการชวยเหลือประชาชนที่

เดือดรอน ในเขตเทศบาลฯ

ใหการชวยเหลือประชาชนที่

เดือดรอน

50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง งานสังคม

สงเคราะห

กองสวัสดิการ

สังคม

1 50,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 



- 23 -

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

 - อบรม 85,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน

 - อบรม

 - ทัศนศึกษาดูงาน

1,100,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

3 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

 - อบรม

 - ทัศนศึกษาดูงาน

1,200,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ

4 โครงการอบรมและสงเสริม

อาชีพกลุมสตรีแมบาน

 - อบรม 90,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพตรีใน

เขตเทศบาล

 - อบรม 50,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

6 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 

คนพิการ และคนดอยโอกาสใน

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

ออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส

50,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงคราะห

7 โครงการสานสัมพันธครอบครัว  - อบรม 90,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงคราะห

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน

 - อบรม

 - ทัศนศึกษาดูงาน

500,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการเด็กฯ

9 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 - อบรม 50,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

9 3,215,000



- 25 -

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.3 แผนงาน งบกลาง

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ จายเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,762,400 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 19,184,400 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

3 25,078,800

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการวันเด็กแหงชาติของ

เทศบาลเมืองทับกวาง

1. จัดบูธกิจกรรมจากหนวยงานตางๆ

 ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ

ของเด็ก บนเวทีการแสดง

3. จัดกิจกรรมรณรงคการตอตาน

สิ่งเสพติด อบายมุข

500,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาทั้งชนิดกีฬา

สากลและกีฬาพื้นบาน

2. ผูเขารวมโครงการ เปนสมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหารเทศบาล พนักงาน 

ลูกจาง

100,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดในชุมชน

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ ประชาชน 

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 ทั้ง 32 ชุมชน

500,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

ในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ

ของเทศบาลเมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ นักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รุนอายุ 

12 ป 14 ป และ 16 ป

100,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพ

ติดเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ ประชาชน 

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

200,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 1,400,000
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2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อจายเปนคาใชจายใน

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว

2,100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง สํานักปลัด

1 2,100,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการฝกอบรมและเขาคายพัก

แรมลูกเสือ - เนตรนารีของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับ

กวางและโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนจากโรงเรียนใน

สังกัดและนักเรียนในเขตพื้นที่

เขารวม

1,000,000 คายลูกเสือ กองการศึกษา

2 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวน

ครัวและจําหนายเพื่อรูจักการ

ออม

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

3 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวน

ครัวและจําหนายเพื่อรูจักการ

ออม

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

5 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

6 โครงการคายภาษาอังกฤษ โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมทางภาษากับครู

ตางชาติพรอมเกมสทักษะ

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการลูกเสือ เนตรนารีนอยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการชุมชนลูกเสือ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

8 โครงการจัดประชุมผูปกครองเด็ก

เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. ผูปกครองเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการอภิปรายการจัดการ

เรียนการสอนตอผูปกครอง

นักเรียน

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

9 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติโรงเรียนเทศบาลทับกวาง

 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดง

3. มีการประกวดทางภาษาไทย

6,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา



- 32 -

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

10 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติโรงเรียนเทศบาลทับกวาง

 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดง

3. มีการประกวดทางภาษาไทย

6,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

12 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

14 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมไหวพอ

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

15 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมไหวพอ

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

16 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมไหวพอ

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

17 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

18 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

19 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

20 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 

ของเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนฝากออมของรีไซเคิล

5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

21 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 

ของเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนฝากออมของรีไซเคิล

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

22 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ

ชุมชน  และผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. คณะกรรมการสถานศึกษา

ไมนอยกวา 3 ใน 4 เขารวม

ประชุม

2. ประชุมแผนการสอนและ

แผนการดําเนินงานของ

สถานศึกษา

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

23 โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกพืชผัก

สวนครัวและจําหนายเพื่อรูจัก

การออม

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

24 โครงการปจฉิมนิเทศ 1. นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนเขา

รวม

2. จัดกิจกรรมวันสงทาย

40,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

25 โครงการเปดโลกการเรียนรู 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการให

ั ี

65,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการเปดโลกการเรียนรู 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการให

นักเรียน

65,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

27 โครงการเปดโลกงานวิชาการ

ปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการให

นักเรียน

50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

28 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา

พนักงานครูเทศบาล บุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. พนักงานครูเขารวมโครงการ

2. จัดกิจกรรมฝกอบรม

300,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา

29 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

30 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

31 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

32 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

33 โครงการวันวิทยาศาสตร ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

34 โครงการวันไหวครู ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดงและ

บทความระลึกบุญคุณครู

5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

35 โครงการวันไหวครู ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดง

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

36 โครงการสงเสริมคุณธรรม-

จริยธรรม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. อบรมคุณธรรมจากพระภิกษุ

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

37 โครงการสายใยรักครอบครัว ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรม

รวมกัน

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

38 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรม

 ั

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

39 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรม

 ั

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,328,200 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

3,019,500 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

42 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

198,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลต

กองการศึกษา

43 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กปาไผ

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

943,700 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปาไผ

กองการศึกษา

44 โครงการคายภาษาอังกฤษ โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมทางภาษากับ

ครูตางชาติพรอมเกมสทักษะ

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

45 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

100,000 รร.เทศบาลฯ 1

รร.เทศบาลฯ 2

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลตปาไผ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลต

กองการศึกษา

46 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 1

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

1,700,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

47 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

704,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

48 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนบานซับบอน

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

340,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

49 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนบานหนองผักบุง

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

768,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

50 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน

โรงเรียนวัดปาไผ

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

1,480,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

51 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

1,240,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

52 โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษาโรงเรียนชุมชนนิคมทับ

กวางสงเคราะห 1

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

232,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

53 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียน

ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 2

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

126,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

54 โครงการปรับปรุงอาคารแหลง

เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนบานซับบอน

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

102,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

55 โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนบานหนองผักบุง

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

130,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

56 โครงการกอสรางโดมคลุมสนาม

เด็กเลน โรงเรียนวัดปาไผ

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

209,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

57 โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

อุดหนุนโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

201,000 โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

57 14,646,400
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการจัดงานขึ้นปใหม 1. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 

สะเดาะเคราะห ทําบุญวันเกิด 

ถวายสังฆทาน

2. ตักบาตรขาวสารอาหารแหง

3. ผูเขารวมโครงการสมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหารเทศบาล 

พนักงาน ลูกจาง และประชาชน

ทั่วไป

100,000 ภายในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง 1. จัดกิจกรรมการละเลน

ประเพณี วัฒนธรรมไทย

2. จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที

ดานศิลปวัฒนธรรม

500,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 โครงการบรรพชาสามเณรหมู

ภาคฤดูรอน

1. ใหเด็กและเยาวชนเขารวม

กิจกรรมบรรพชาสามเณร

2. จัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา ใหกับสามเณร

500,000 วัดเขามันธรรมาราม กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 1. กิจกรรมมอบรางวัล

ครอบครัวดีเดน

2. กิจกรรมการแสดงการละเลน

วัฒนธรรมประเพณีไทย

3. การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

4. กิจกรรมใหความรูการดูแล

สุขภาพผูสูงอายุ

5. ผูเขารวมโครงการ ผูสูงอายุ

และประชาชน

500,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีตักบาตร

ดอกไม

1. อุดหนุนงบประมาณใหกับ

ทางจังหวัดหรืออําเภอในการจัด

งาน

100,000 วัดพระพุทธบาทฯ กองการศึกษา

5 1,700,000
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการการมีสวนรวมในการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปลูกตนไม 100,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด ทําความสะอาดทางสาธารณะ 100,000 -ชุมชนเจริญพร กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ

อรอย

-ตรวจรานอาหาร 15,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการตรวจสารปนเปอนใน

อาหาร

ตรวจสารปนเปอนในตลาด 15,000 ตลาด 4 แหง

ในเขตตําบลทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมความรูและทัศน

ศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

อบรม และทัศนศึกษาดูงาน 550,000 -อบรมเทศบาลเมือง

ทับกวาง

-ทัศนศึกษาดูงาน

จังหวัดตราด

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง

อบรม 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก (อถล.)

อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและ

โบราณคดีในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํารวจและจัดทําฐานขอมูล 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

อบรม 50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

12 โครงการปองกันปญหาโรค

ไขเลือดออกและโรคไขปวดขอ

ยุงลาย

ปฏิบัติการควบคุมและทําลาย

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอ

อบรม 30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

14 โครงการนําผูเสพเขาสูระบบการ

บําบัดรักษา

เขาคาย 100,000 ตามที่จังหวัดกําหนด กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนา

ผูผานการบําบัดรักษา

-ดําเนินการติดตามชวยเหลือ

-ตรวจปสสาวะ

40,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

16 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนา

สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ั

-อบรม

-ทัศนศึกษาดูงาน

1,200,000 -เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

17 โครงการรณรงคปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน

อบรม 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

18 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว อบรม 30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

19 โครงการรณรงคควบคุมและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

รณรงคฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 

80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

20 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ 

เจาฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว

56,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

21 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ 

เจาฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 280,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

22 โครงการจัดซื้ออาหารสําเร็จรูป

สําหรับสุนัข/แมวจรจัด

ซื้ออาหารเม็ดสําเร็จรูป 

สําหรับสุนัข/แมวจรจัด

200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

23 โครงการกอสรางอาคารเก็บอาหาร

สัตว

กอสรางอาคารเก็บอาหารสัตว 1,000,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

24 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริ

แกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

640,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

25 โครงการกอสรางโรงพนน้ํายา

ฆาเชื้อโรค บริเวณทางเขาศูนยวิจัย

การผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเชื่อมวัด

ทับกวาง หมูที่ 4

กอสรางโรงพนน้ํายาฆาเชื้อ 

บริเวณทางเขาศูนยวิจัยการ

ผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเชื่อม

วัดทับกวาง หมูที่ 4

500,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

25 5,446,000
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 เงินอุดหนุนการดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดเพื่อ

สรางความเขมแข็งในระดับ

หมูบาน / ชุมชน ตําบลทับกวาง

-ตั้งดานตรวจ

-กิจกรรมในการปองกัน

ปราบปรามตางๆ

520,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

2 อุดหนุนการดําเนินงานโครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดของชุมชน ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

อบรมใหความรู 469,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

ทั้ง 32 ชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด

อบรมใหความรู 80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็ง

เอาชนะยาเสพติด

-จัดรณรงค

-ใหความรู

-จัดนิทรรศการ

100,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดของศูนย

ประสานงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดเทศบาลเมือง

ทับกวาง

ประชุม 15,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

5 1,184,000
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการใหความรูแกประชาชน

ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหความรูเพื่อการเขาถึงขอมูล

ขาวสารจากหนวยงานราชการกับ

ประชาชน

40,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

2 โครงการรณรงคปลูกฝง

จิตสาธารณะเพื่อตอตานการทุจริต

อบรมใหความรูเพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนตระหนักถึงการ

ตอตานการทุจริต

40,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

700,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานและลูกจาง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

100,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน

50,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 

6 โครงการงานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในงานวันรัฐ

พิธีและพิธีการตางๆ หรือกิจกรรมที่

เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ 

1,500,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

7 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น

1,500,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

8 อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐ

หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณประโยชน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่วา

การอําเภอแกงคอยเพื่อใชในการ

ดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี 

งานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรม และ

สาธารณกุศลตางๆ อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

50,000 อําเภอแกงคอย สํานักปลัด

8 3,980,000
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม

หมวกนิรภัย 100%

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก

นิรภัย 100%

100,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานเทศกิจ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

150,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อป

พร.

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ

ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.

200,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 450,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 คาจางออกแบบ จางควบคุม

งานที่จายใหแกเอกชน นิติ

บุคคล

หรือบุคคลภายนอก

จางเอกชน สํารวจออกแบบ

ประมาณราคาถนน ระบบทอ 

ระบายน้ํา สะพาน เกาะกลางถนน

 ทางเทา ฯลฯ

1,000,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

1 1,000,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.4 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง

 1 (สมุหพรอม)

-เพื่อซอมแซมอาคารเรียนของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

150,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

2 คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง

 2 (จิตรประไพชาเลต)

-เพื่อซอมแซมอาคารเรียนของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

150,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

2 300,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.0๒ 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ ครุภัณฑทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ครุภัณฑทั้งหมด

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 3.45% 250,000           1.01% กองสวัสดิการสังคม

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 13.79% 4,305,000        17.32% กองวิชาการและแผนงาน

3. แผนงานสาธารณสุข 1 3.45% 715,000           2.88%
กองสาธารณสุขแลฃะ

สิ่งแวดลอม

4. แผนงานเคหะและชุมชน 3 10.34% 6,850,000        27.56% กองชาง

5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18 62.07% 11,025,500      44.36%
สํานักปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.45% 854,000           3.44% สํานักปลัดเทศบาล

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.45% 854,000           3.44% กองคลัง

รวมทั้งสิ้น 29 100.00% 24,853,500     100.00%

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 
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งบประมาณ

(บาท)

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. แผนงานสังคมสงเคราะห
1 ครุภัณฑอื่น จัดซื้อพัดลม ขนาดใบพัดลม

เสนผาศูนยกลาง 7.31 เมตร 

พรอมติดตั้งอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

 บริเวณโครงหลังคาเหล็กอางน้ําใจ

 ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2

จัดซื้อพัดลม ขนาดใบพัดลม

เสนผาศูนยกลาง 7.31 เมตร พรอม

ติดตั้งอุปกรณ จํานวน 1 ชุด บริเวณ

โครงหลังคาเหล็กอางน้ําใจ ชุมชน

เพชรไผทอง หมูที่ 2

250,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 250,000

2. แผนงานบริหารทั่วไป
2 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบกระจาย

เสียงทางไกลอัตโนมัติ พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 30 ชุด

-ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบกระจาย

เสียงทางไกลอัตโนมัติ พรอมอุปกรณ

ครบชุด จํานวน 30 ชุด

2,250,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

3 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆละ

 22,000บาท

44,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

4 ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน (บานทึบ) 

จํานวน 2 ตู

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน (บานทึบ) 

จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท

11,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 
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งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

5 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

จอ LED FULL COLOUR 

DISPLAY จํานวน 1 ปาย

จอ LED FULL COLOUR DISPLAY 

ขนาดปายสูง 2.88 × ยาว 3.84 m.

 Pitch 10 mm. ชุดควบคุมพรอม

คอมพิวเตอร

2,000,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

รวม 4 4,305,000

3. แผนงานสาธารณสุข
6 ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (CAB) สําหรับนั่ง

หรือเก็บของไดเปนกระบะ

สําเร็จรูป เปนราคารวม

เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี 

พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้งอุปกรณ

มาตรฐาน จํานวน 1 คัน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี แบบมีชองวางดานหลังคนขับ 

(CAB) สําหรับนั่งหรือเก็บของไดเปน

กระบะสําเร็จรูป เปนราคารวม

เครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี 

พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้งอุปกรณ

มาตรฐาน จํานวน 1 คัน

715,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สาธารณสุข

รวม 1 715,000



- 60 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

5.  แผนงานเคหะและชุมชน
7 ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนา

ขุดหลัง  (Loader Backhoe) 

ชนิดลอยาง 4 ลอ ติดบุงกี๋สําหรับ

ตักหนารถและบุงกี้ขุดดานหลังรถ

ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ใช

เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลัง

ไมนอยกวา 90 แรงมา  จํานวน 1

 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนาขุด

หลัง  (Loader Backhoe) ชนิดลอ

ยาง 4 ลอ ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถ

และบุงกี้ขุดดานหลังรถควบคุมดวย

ระบบไฮดรอลิก ใชเครื่องยนตดีเซล 4

 จังหวะ มีกําลัง

ไมนอยกวา 90 แรงมา  จํานวน 1 

คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3,300,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

8 ครุภัณฑเกษตร รถฟารมแทรกเตอร ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดกําลังไม

นอยกวา 85 แรงมา ติดตั้งใบมีด

ดันดินหนาชนิดกระบอกคูและ

กลองตัดหญาลากตาม พรอม

ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินจํานวน 1

 ชุด เปนแบบ LED จํานวน 1 คัน

รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4

 ลอ ขนาดกําลังไมนอยกวา 85 

แรงมา ติดตั้งใบมีดดันดินหนาชนิด

กระบอกคูและกลองตัดหญาลากตาม

 พรอมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน

จํานวน 1 ชุด เปนแบบ LED จํานวน

 1 คัน

2,000,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง
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งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

9 ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา

 26 แรงมา พรอมติดตั้งสัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด เปนแบบ

 LED และอุปกรณเสริม หัวเจาะ

ถนน ,บุงกี้ ขนาด 26 ซม. 3 ฟน , 

เทเลอรลากจูงมีระบบเบรค - ไฟ

ทาย จํานวน 1 คัน

รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 

26 แรงมา พรอมติดตั้งสัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด เปนแบบ LED 

และอุปกรณเสริม หัวเจาะถนน ,บุงกี้ 

ขนาด 26 ซม. 3 ฟน , เทเลอรลาก

จูงมีระบบเบรค - ไฟทาย จํานวน 1 

คัน

1,550,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

รวม 3 6,850,000

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
10 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้ออุปกรณชวยเหลือ

ผูประสบภัยในที่สูง จํานวน 1 ชุด

จัดซื้ออุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย

ในที่สูง จํานวน 1 ชุด

500,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

11 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อเปลกูภัย ทําดวย

สเตนเลสหรือไทเทเนียม รับ

น้ําหนักไดไมนอยกวา 1,100 

กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อเปลกูภัย ทําดวยสเตนเลสหรือ

ไทเทเนียม รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 

1,100 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด

250,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

12 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อกวานมือหมุน มีชุดยึดกับขา

ตั้ง จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อกวานมือหมุน มีชุดยึดกับขาตั้ง 

จํานวน 1 ชุด

230,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)



- 62 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

13 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อกวานมือหมุน แบบมวนกลับ

ไดเอง พรอมระบบปองกันการตก 

จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อกวานมือหมุน แบบมวนกลับได

เอง พรอมระบบปองกันการตก 

จํานวน 1 ชุด

270,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

14 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อเปลมวนกูภัย จํานวน 1 ชุด จัดซื้อเปลมวนกูภัย จํานวน 1 ชุด 120,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

15 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อเปลสูญญากาศ แบบสูบลม 

จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อเปลสูญญากาศ แบบสูบลม 

จํานวน 1 ชุด

120,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

16 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

จัดซื้อเปลกูภัยพลาสติกสังเคราะห

แบบพับได จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อเปลกูภัยพลาสติกสังเคราะห

แบบพับได จํานวน 1 ชุด

45,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

17 ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องอัดฉีดสําหรับรถยนต

ดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา 

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องอัดฉีดสําหรับรถยนต

ดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา 

จํานวน 1 เครื่อง

14,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

18 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง

ชุดดับเพลิงแบบใชผจญเพลิง

ภายนอกอาคาร จํานวน 25 ชุด

ชุดดับเพลิงแบบใชผจญเพลิง

ภายนอกอาคาร จํานวน 25 ชุดๆละ 

10,000 บาท

250,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)



- 63 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

19 ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

รถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 

6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 

แรงมา มีหองสุขา อุจจาระ ไม

นอยกวา 8 หอง มีโถปสสาวะไม

นอยกวา 6 ชอง อางลางมือไม

นอยกวา 4 ชุด

รถยนตสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ลอ

 เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุด

ไมนอยกวา 240 แรงมา มีหองสุขา 

อุจจาระ ไมนอยกวา 8 หอง มีโถ

ปสสาวะไมนอยกวา 6 ชอง อางลาง

มือไมนอยกวา 4 ชุด

8,000,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

20 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา

อัตโนมัติ (AED) จํานวน 3 ชุด

เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาอัตโนมัติ 

(AED) จํานวน 3 ชุดๆละ 150,000

 บาท

450,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

21 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจและ

กดหนาอก (CPR) ขนาดเทาผูใหญ

แบบครึ่งตัว ตอบสนองดวย

สัญญาณเสียง จํานวน 5 ชุดๆละ 

21,000 บาท

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจและกด

หนาอก (CPR) ขนาดเทาผูใหญแบบ

ครึ่งตัว ตอบสนองดวยสัญญาณเสียง 

จํานวน 5 ชุดๆละ 21,000 บาท

105,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

22 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจและ

กดหนาอก (CPR) ขนาดเทาเด็ก

เล็กแบบเต็มตัว ตอบสนองดวย

สัญญาณเสียง จํานวน 5 ชุด

หุนสําหรับฝกซอมชวยหายใจและกด

หนาอก (CPR) ขนาดเทาเด็กเล็กแบบ

เต็มตัว ตอบสนองดวยสัญญาณเสียง 

จํานวน 5 ชุดๆละ 19,000 บาท

95,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)



- 64 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

23 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เตียงรถเข็นผูปวยพรอมชุดล็อค

ฐานเตียงและฐานเตียงประจํา

รถพยาบาล จํานวน 1 ชุด

เตียงรถเข็นผูปวยพรอมชุดล็อคฐาน

เตียงและฐานเตียงประจํารถพยาบาล

 จํานวน 1 ชุด

168,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

24 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลาย

นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,000 บาท

18,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

25 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

ชุดรองในชุดดับเพลิงภายในหรือ

ภายนอกอาคาร จํานวน 39 ชุด

ชุดรองในชุดดับเพลิงภายในหรือ

ภายนอกอาคาร จํานวน 39 ชุดๆละ 

6,500 บาท

253,500 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

26 ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆละ 

3,000 บาท

12,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

27 ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นเก็บชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่ 

จํานวน 10 ชุด

ชั้นเก็บชุดดับเพลิง แบบเคลื่อนที่ 

จํานวน 10 ชุดๆละ 12,500 บาท

125,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

รวม 18 11,025,500



- 65 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

7. แผนงานบริหารทั่วไป
28 ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110

 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

854,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1 854,000



- 66 -

งบประมาณ

(บาท)

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. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

8. แผนงานบริหารทั่วไป
29 ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110

 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

 - เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ

 - แบบดับเบิ้ลแคบ

(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

854,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองคลัง

รวม 1 854,000
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