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ทศบำลมืองทับกวำง
อ ำภอกงคอย  จังหวัดสระบุรี

(ส านา)

ผนกำรด ำนินงำนทศบำลมืองทับกวำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566





สวนทีไ แ 

บทน ำ 
แ.แ บทน ำ 

 แผนการด านินงาน หมายความวา  แผนการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไแสดงถึง
รายละอียดแผนงาน ครงการพฒันากจิกรรมทีได านินการตามจรงิทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ประจ าปงบประมาณนัๅน 

 ครงการพฒันา หมายความวา  ครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน และด านินการพืไอ฿หຌบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก าหนดเวຌ 

แ.โ วัตถุประสงค์ของผนด ำนินงำน 

 ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว นทຌองถิไน              
พ.ศ. โ5ไุ่ แกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55้ และแกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ใี พ.ศ. โ5ๆ1 ก าหนด฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาทຌองถิไนและแผนการด านินงาน ส าหรับแผนการ
ด านินงานนัๅน มีจุดมุงหมายพืไอแสดงถึงรายละอียด แผนงาน/ครงการพัฒนาและกิจกรรมทีได านินการจริง
ทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีความชัดจน฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน มีการประสานและ     
บูรณาการการท างานกับหนวยงานและการจ าแนกรายละอียดตางโ ของแผนงาน/ครงการ ฿นแผนการปฏิบัติการ
จะท า฿หຌการติดตามประมินผลมืไอสิๅนปมีความละอียดและสะดวกมากขึๅนอีกดຌวย 

แ.ใ ขัๅนตอน฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 

 จากระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ่ 
ิขຌอ โๆี และ พิไมติมและแกຌเข ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55้ ิขຌอ 1โี เดຌก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจดัท า
แผนการด านินงานดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทຌองถิไนรวบรวมแผนงาน/ครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืไนโ ทีได านินการ฿น
พืๅนทีไขององค์ปกครองสวนทຌองถิไน แลຌวจัดท ารางแผนการด านินงานสนอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

 โ. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พิจารณารางแผนการด านินงานแลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน ประกาศป็น
แผนการด านินงาน ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกาศแผนการด านินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับแตวันทีไประกาศ พืไอ฿หຌประชาชน
฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันและตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน 

 ใ. แผนการด านินงาน฿หຌจัดท า฿หຌแลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับแตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณ      
รายจายประจ าป  
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จากขัๅนตอนการจัดท าแผนด านินงานขຌางตຌนสามารถขียนป็นแผนภูมิเดຌดังนีๅ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทຌองถิไน  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

   

 

 

 

 

 

 

ผูຌบริหารทຌองถิไน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมครงการ/กจิกรรม 

จัดท ารางแผนการด านินงาน 

สนอรางแผนการด านินงาน 

พิจารณารางแผนการด านินงาน 

สนอรางตอผูຌบริหาร 

ประกาศ฿ชຌ 

รวบรวมครงการ กิจกรรม

รวบรวมครงการ กิจกรรม

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความชอบ 

รวบรวมครงการ กิจกรรม

รวบรวมครงการ กิจกรรม
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ขัๅนตอนกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 

ขัๅนตอนทีไ แ กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทຌองถิไน กใบรวบรวมขຌอมลูครงการ/กิจกรรมทีไจะมีการ
ด านินการจรงิ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงจะมีทัๅงครงการ/กจิกรรมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
แหงนัๅนอง และครงการ/กจิกรรม ทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาด านินการ฿นพืๅนทีไ ดยขຌอมูลดงักลาวอาจตรวจสอบเดຌ
จากหนวยงาน฿นพืๅนทีไและตรวจสอบจากแผนการด านินงานจังหวัด/อ าภอ หรือกิไงอ าภอแบบบูรณาการ 

ขัๅนตอนทีไ โ กำรจัดท ำรำงผนกำรด ำนินงำน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทຌองถิไน จัดท ารางแผนปฏิบัติการดยพิจารณาจัดหมวดหมู
฿หຌสอดคลຌองกบัยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทຌองถิไนก าหนดเวຌ฿นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงแผนการด านินงาน โ สวน คือ 

 1. บทน า 
 โ. บัญชีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

ขัๅนตอนทีไ ใ กำรประกำศผนกำรด ำนินงำน 

 คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางแผนการด านินงานแลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ 
การประกาศแผนการด านินงาน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท าประกาศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
รืไองแผนการด านินงานประจ าป พืไอปຂดประกาศดยปຂดผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบและสามารถตรวจสอบเดຌ
อยางนຌอยสามสิบวัน 

ประยชน์ของผนด ำนินงำน 

 แผนการด านินงานป็นครืไองมือส าคัญ฿นการบรหิารของผูຌบรหิารทຌองถิไน พืไอควบคุมการด านินงาน     
฿หຌป็นเปอยางหมาะสมและมีประสทิธิภาพ รวมทัๅงยังปน็ครืไองมือ฿นการติดตามการด านินงานและประมินผล
มืไอสิๅนปงบประมาณ ฿หຌมีความสะดวกมากขึๅน 

 



จ านวน คิดป็นรຌอยละของ คิดป็นรຌอยละ หนวยงาน
ครงการทีไ ครงการทัๅงหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ด านินการ ทัๅงหมด

ํ. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม

  1.1 แผนงานคหะและชุมชน 2 1.31% 3,800,000         1.35% กองชาง

  ํ.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการยธา 40 26.14% 16,487,650       5.85% ทุกกอง

รวม 42 27.45% 20,287,650      7.20%

๎. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ

  ๒.ํ แผนงานสังคมสงคราะห์ 1 0.65% 300,000            0.11% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๒ แผนงานสรຌางความขຌมแขใงของชุมชน 9 5.88% 3,180,000         1.13% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๏ แผนงานงบกลาง 3 1.96% 27,470,400       9.74% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.61% 1,200,000         0.43% กองการศึกษา

  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทัไวเป 1 0.65% 100,000            0.04% ส านักปลัดทศบาล

รวม 18 11.76% 32,250,400      11.44%

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒6

ทศบำลมืองทับกวำง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.01
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จ านวน คิดป็นรຌอยละของ คิดป็นรຌอยละ หนวยงาน
ครงการทีไ ครงการทัๅงหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ด านินการ ทัๅงหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒6

ทศบำลมืองทับกวำง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.01

๏. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมจำรีต
ละภูมิปัญญำทຌองถิไน
  ๏.ํ แผนงาน การศึกษา 50 32.68% 17,519,441       6.21% กองการศึกษา

  ๏.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 3.92% 3,650,000         1.29% กองการศึกษา

รวม 56 36.60% 21,169,441      7.51%

๐. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
  ๐.ํ แผนงาน สรຌางความขຌมแขใงของชุมชน 20 13.07% 7,231,000         2.56% กองสาธารณสุขฯ

  ๐.๒ แผนงาน สาธารณสุข 3 1.96% 1,059,000         0.38% กองสาธารณสุขฯ

รวม 23 15.03% 8,290,000        2.94%

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสริมสรຌำงธรรมำภิบำล
ละกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี

  5.ํ แผนงาน บริหารงานทัไวเป 10 6.54% 2,850,000         1.01%
ส านักปลัดทศบาล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการจຌาหนຌาทีไ
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จ านวน คิดป็นรຌอยละของ คิดป็นรຌอยละ หนวยงาน
ครงการทีไ ครงการทัๅงหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ด านินการ ทัๅงหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒6

ทศบำลมืองทับกวำง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.01

  5.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภาย฿น 4 2.61% 6,600,000         2.34% ส านักปลัดทศบาล
งานปງองกันฯ, งานทศกิจ

รวม 14 9.15% 9,450,000        3.35%

รวมทัๅงสิๅน 153 100.00% 91,447,491      32.44%
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.1 ผนงำน คหะละชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 อุดหนุนขยายขตประปา หมู 1-10 ต.ทับกวาง 1,500,000     ฿นขตทศบาล    
มืองทับกวาง

กองชาง

2 อุดหนุนขยายขตเฟฟງา พืไอขยายขตเฟฟງาภาย฿นขต
ทศบาลมืองทับกวาง

2,300,000 ภาย฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

2 3,800,000

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ซอยอูซอมรถชุมชนบຌานปຆงพัฒนา
 หมูทีไ 6

พืไอปรับปรุงถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 6.00 มตร 
ยาว 114.00 มตร หนา 0.15 

มตร หรือพืๅนทีไปรับปรุงเมนຌอยกวา
 684.00 ตารางมตร

547,000 ซอยอูซอมรถ
ชุมชนบຌานปຆงพัฒนา 

หมูทีไ 6

กองชาง

2 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. บริวณซอยบຌานนายสมชาย
 ชุมชนบຌานปຆงพัฒนา หมูทีไ 6

พืไอกอสรຌางรางบระบายนๅ า คสล. 

ขนาดกวຌาง 0.50 มตร ลึกฉลีไย
ตไ าสุด 0.50 มตร ยาว 64.00 

มตร พรຌอมฝาราง คสล.

230,000 บริวณซอยบຌาน
นายสมชาย 

ชุมชนบຌานปຆงพัฒนา 
หมูทีไ 6

กองชาง

3 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

กลุมบຌาน฿หม ซอย 2 บริวณ
ชุมชนบຌานคกพัฒนา 
หมูทีไ 7

พืไอกอสรຌางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
102.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
510.00 ตารางมตร

408,000 บริวณชุมชน
บຌานคกพัฒนา 

หมูทีไ 7

กองชาง

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

4 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณซอย 9 ชุมชนบຌานขามัน 
หมูทีไ 1

พืไอกอสรຌางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 3.75 มตร ยาว 
72.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
270.00 ตารางมตร

216,000 บริวณซอย 9 

ชุมชนบຌานขามัน
หมูทีไ 1

กองชาง

5 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณซอย 1 ชุมชนบຌานเทย 
หมูทีไ 3

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
80.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
400.00 ตารางมตร

320,000 บริวณซอย 1 

ชุมชนบຌานเทย
หมูทีไ 3

กองชาง

6 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. บริวณถนนทศบาล 1 

ชุมชนหนองผักบุຌง หมูทีไ 7

พืไอกอสรຌางรางระบายนๅ า คสล. 

ขนาดกวຌาง 0.50 มตร ลึกตไ าสุด 
0.50 มตร ยาว 70.00 มตร 
พรຌอมฝาราง คสล.

245,000 บริวณถนน
ทศบาล 1 

ชุมชนหนองผักบุຌง 
หมูทีไ 7

กองชาง
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

7 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณทางชืไอมซอยทองทวี 
ชุมชนหนองปู 93

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
41.00 มตร หนา 0.15 มตร  
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
205.00 ตารางมตร

164,000 บริวณทางชืไอม
ซอยทองทวี 

ชุมชนหนองปู 93

กองชาง

8 ครงการกอสรຌางราวกันตก 
(Guard Rail) บริวณถนนซอย 9 

ชุมชนบຌานขามัน หมูทีไ 1

พืไอกอสรຌางราวกันตก (Guard 

Rail) ขนาดสูง 0.75 มตร ยาวเม
นຌอยกวา 170.00 มตร

440,000 บริวณถนนซอย 9 ชุมชน
บຌานขามัน

หมูทีไ 1

กองชาง

9 ครงการกอสรຌางถนน คสล.  กลุม
บຌาน฿หม ซอย 1 บริวณชุมชน
บຌานคกพัฒนา หมูทีไ 7

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
92.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
460.00 ตารางมตร

379,000 บริวณชุมชน
บຌานคกพัฒนา 

หมูทีไ 7

กองชาง

10 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณซอย 2 ชุมชนบຌานเทย 
หมูทีไ 3

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
80.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
400.00 ตารางมตร

320,000 บริวณซอย 2 

ชุมชนบຌานเทย 
หมูทีไ 3

กองชาง
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

11 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณซอย 3 ชุมชนบຌานเทย 
หมูทีไ 3

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
80.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
400.00 ตารางมตร

320,000 บริวณซอย 3 

ชุมชนบຌานเทย 
หมูทีไ 3

กองชาง

12 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณซอยหลังรงรียนนิคม
ทับกวางสงคราะห์ 2 ชุมชนบຌาน
ปຆงพัฒนา หมูทีไ 6

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 5.00 มตร ยาว 
250.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
1,250.00 ตารางมตร

1,031,250 บริวณซอยหลัง
รงรียนนิคม

ทับกวางสงคราะห์ 2 

ชุมชนบຌานปຆงพัฒนา หมูทีไ
 6

กองชาง

13 ครงการกอสรຌางถนน คสล.  

ชืไอมทางหลวงชนบท หมายลข 
สบ.1003 ซอย 4 ชุมชนบຌาน
ปຆาแดง หมูทีไ 1

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 6.00 มตร ยาว 
13.00 มตร หนา 0.15 หรือ
พืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 78.00 

ตารางมตร

62,400 ชืไอมทางหลวงชนบท 
หมายลข สบ.1003 ซอย

 4 ชุมชนบຌาน
ปຆาแดง หมูทีไ 1

กองชาง
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

14 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณหมูบຌานกรีนวิลล์ ชุมชน
บຌานปຆงพัฒนา หมูทีไ 6

พืไอกอสรຌางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 6.00 มตร ยาว 
100.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
600.00 ตารางมตร

510,000 บริวณหมูบຌานกรีนวิลล์ 
ชุมชนบຌานปຆงพัฒนา 

หมูทีไ 6

กองชาง

15 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. บริวณหนຌาวัดหนองผักบุຌง 
ชุมชนหนองผักบุຌง หมูทีไ 7

พืไอกอสรຌางรางระบายนๅ า คสล. 

ขนาดกวຌาง 0.50 มตร ลึกตไ าสุด 
0.50 มตร ยาว 50.00 มตร 
พรຌอมฝาราง คสล.

175,000 บริวณหนຌา
วัดหนองผักบุຌง 

ชุมชนหนองผักบุຌง 
หมูทีไ 7

กองชาง

16 ปรับปรุงซอมแซมรางระบายนๅ า 
คสล. บริวณชุมชนหนองผักบุຌง 
หมูทีไ 7

พืไอปรับปรุงซอมแซมรางระบายนๅ า
 คสล. ขนาดทຌองรางกวຌาง 0.30 

มตร ยาว 300.00 มตร

80,000 บริวณชุมชน
หนองผักบุຌง หมูทีไ 7

กองชาง
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

17 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

พรຌอมวางทอระบายนๅ าและบอพัก
 คสล. บริวณถนนซอยอ าภา 
ซอย 1 ทຌายซอย ชุมชนหนองปู 
93 หมูทีไ 3

พืไอกอสรຌางถนน คสล. พรຌอมวาง
ทอระบายนๅ าและบอพัก คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวຌาง 5.00 มตร 
ยาว 80.00 มตร หนา 0.15 

มตร หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา
 400.00 ตารางมตร พรຌอมวาง
ทอระบายนๅ าสຌนผานศูนย์กลาง 
0.40 มตร บอพัก คสล. ขนาด 
1.10 × 1.10 มตร จ านวน 6 บอ
 พรຌอมบอพักลใกขนาด 0.50 × 

0.50 จ านวน 12 บอ

500,000 บริวณถนนซอยอ าภา 
ซอย 1 ทຌายซอย 
ชุมชนหนองปู 93 

หมูทีไ 3

กองชาง

18 ครงการกอสรຌางถนน คสล. 

บริวณอ าภา ซอย 3 แยกขวา 
ชุมชนหนองปู 93 หมูทีไ 3

พืไอกอสรຌางถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกวຌาง 3.00 มตร ยาว 
42.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
126.00 ตารางมตร

105,000 บริวณอ าภา ซอย 3 แยก
ขวา ชุมชนหนองปู 93 

หมูทีไ 3

กองชาง
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

19 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล. รูปตัวยู บริวณพชรเผทอง 
ซอย 16 หมูทีไ 2

พืไอกอสรຌางรางระบายนๅ า คสล. 

รูปตัวยู ขนาดรางระบายนๅ ากวຌาง 
0.50 มตร ยาว 99.00 มตร 
ลึก 0.30 มตร

470,000 บริวณพชรเผทอง
ซอย 16 หมูทีไ 2

กองชาง

20 ครงการกอสรຌางถนน คสล.

พรຌอมรางระบายนๅ า คสล. 

รูปตัวยู บริวณคุຌมเผทอง 
ซอย 6-7 หมูทีไ 8

พืไอกอสรຌางถนน คสล. พรຌอมราง
ระบายนๅ าและบอพัก คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวຌาง 3.00 มตร ยาว 
47.00 มตร หนา 0.15 มตร 
พรຌอมรางระบายนๅ า คสล.รูปตัวยู 
รางระบายนๅ ากวຌาง 0.50 มตร 
ยาว 47.00 มตร ลึก 0.30 มตร
 หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา 
141.00 ตารางมตร

280,000 บริวณคุຌมเผทอง 
ซอย 6-7 หมูทีไ 8

กองชาง

21 ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร 
ส านักงานทศบาลมืองทับกวาง
 2 ชัๅน

พืไอปรับปรุงซอมแซม ขนาดกวຌาง 
10.50 มตร ยาว 17.50 มตร 
หรือพืๅนทีได านินการเมนຌอยกวา 
183.75 ตารางมตร

30,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

- 14 -



1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

22 ฟຂล์มกรองแสงพรຌอมติดตัๅงภาย฿น
อาคารงานปງองกันและบรรทา
สาธารณภัย

พืไอติดฟຂล์มกรองแสงภาย฿นอาคาร
งานปງองกันและบรรทาสาธารณภัย
 ขนาดพืๅนทีไติดตัๅงเมนຌอยกวา 
1,022.00 ตารางฟุต

115,000 อาคารงานปງองกันและ
บรรทาสาธารณภัย

ทศบาลมืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

23 รืๅอถอนอาคารบຌานพัก
ปลัดทศบาล คสล. 2 ชัๅน พรຌอม
รงจอดรถครงสรຌางหลใก (ดิม)

พืไอการรืๅอถอนอาคาร คสล. 2 ชัๅน 
ขนาดกวຌาง 8.00 มตร ยาว 9.35 

มตร , ลานคอนกรีตสริมหลใก
ภาย฿นอาคารพืๅนทีไเมนຌอยกวา 
74.80 ตารางมตร

70,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

24 กอสรຌางรงอาหาร คสล. ชัๅนดียว พืไอท าการกอสรຌางอาคาร คสล. 

ชัๅนดียว ขนาดกวຌาง 8.00 มตร
ยาว 9.00 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอย
กวา 72.00 ตารางมตร พรຌอม
ระบบประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทีไ
กีไยวขຌอง

1,500,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

25 รืๅอถอนอาคารกใบพัสดุกองชาง 
คสล. ชัๅนดียว (ดิม)

พืไอการรืๅอถอนอาคาร คสล. 

ชัๅนดียว (ดิม) ขนาดกวຌาง 8.00 

มตร ยาว 12.00 มตร

55,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

26 กอสรຌางอาคาร คสล. 2 ชัๅนกองชาง พืไอกอสรຌางอาคาร คสล. 2 ชัๅน 
ขนาดกวຌาง 8.00 มตร ยาว 
12.00 มตร หรือพืๅนทีไเมนຌอยกวา
 96.00 ตารางมตร พรຌอมระบบ
ประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทีไ
กีไยวขຌอง

2,000,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

27 ปรับปรุงซอมแซมหຌองนๅ า
สนามกีฬาทศบาลมืองทับกวาง

พืไอปรับปรุงซอมแซมหຌองนๅ าจ านวน
 2 หลัง ขนาดกวຌาง 7.50 มตร 
ยาว 13.00 มตร

150,000 สนามกีฬาทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

28 ปรับปรุงพืๅนทีไชัๅนลาง อาคาร
บຌานพักพนักงานทศบาลมือง
ทับกวาง

พืไอ฿หຌพนักงานขับรถเดຌมีหຌองพักทีไ
หมาะสม พืๅนทีได านินการรวม
เมนຌอยกวา 195.00 ตารางมตร 
พรຌอมงานระบบและครุภัณฑ์ทีไ
กีไยวขຌอง

480,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

29 ครงการกอสรຌางหຌองนๅ า ชาย - 
หญิง บริวณอางนๅ า฿จ ชุมชน
พชรเผทอง หมูทีไ 2

ขนาดกวຌาง 1.80 มตร ยาว 6.00 

มตร หรือพืๅนทีไกอสรຌางเมนຌอยกวา
 10.80 ตารางมตร

400,000 บริวณอางนๅ า฿จ 
ชุมชนพชรเผทอง 

หมูทีไ 2

กองสวัสดิการสังคม

30 ครงการกอสรຌางลานคอนกรีต
รอบอาคารแพทย์แผนเทย 
หมูทีไ 2

กอสรຌางลานคอนกรีต ขนาดพืๅนทีไ
เมนຌอยกวา 500.00 ตารางมตร
 หนา 0.10 มตร

350,000 บริวณอาคารแพทย์
แผนเทย หมูทีไ 2

กองสาธารณสุขฯ

31 ครงการกอสรຌางรางระบายนๅ า 
คสล.รูปตัวยู บริวณอาคารแพทย์
แผนเทย หมูทีไ 2

ขนาดรางระบายนๅ ากวຌาง 0.50 

มตร ยาว 35.00 มตร ลึก 0.30 

มตร

130,000 บริวณอาคารแพทย์
แผนเทย หมูทีไ 2

กองสาธารณสุขฯ
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

32 ตอติมหลังคาและปรับปรุงอาคาร
ปງองกันและบรรทาสาธารณภัย
ทศบาลมืองทับกวาง

พืไอตอติมหลังคารงจอดรถ 
ครงสรຌางหลใก ขนาดกวຌาง 6.00 

มตร ยาว 12.80 มตร หรือพืๅนทีไ
ด านินการเมนຌอยกวา 76.80 

ตารางมตร และตอติมหลังคา 
ครงสรຌางหลใก ขนาดกวຌาง 2.00 

มตร ยาว 23.00 มตร พืๅนทีไ
ด านินการเมนຌอยกวา 64.00 

ตารางมตร พรຌอมงานระบบทีไ
กีไยวขຌอง และปรับปรุงอาคาร 
ขนาดกวຌาง 4.00 มตร ยาว 6.50 

มตร หรือพืๅนทีได านินการเมนຌอย
กวา 26.00 ตารางมตร พรຌอมงาน
ระบบประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทีไ
กีไยวขຌอง

450,000 ภาย฿นส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

33 ตอติมหลังคาและปรับปรุง
อาคารอาสาปງองกันภัยฝຆาย
พลรือน (อปพร.) ทศบาลมือง
ทับกวาง

ตอติมหลังคารงจอดรถ ครงสรຌาง
หลใก ขนาดกวຌาง 6.00 มตร ยาว
 11.00 มตร หรือพืๅนทีได านินการ
เมนຌอยกวา 66.00 ตารางมตร 
พรຌอมทพืๅนคอนกรีตสริมหลใก 
พืๅนทีไทีได านินการเมนຌอยกวา 
270.00 ตารางมตร พรຌอมงาน
ระบบประกอบอาคารทีไกีไยวขຌอง 
และปรับปรุงอาคารขนาดกวຌาง 
11.00 มตร ยาว 14.00 มตร

425,000 อาคารอาสาปງองกันภัย
ฝຆายพลรือน (อปพร.) 
ทศบาลมืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

34 กอสรຌางลานคอนกรีตสริมหลใก 
บริวณสถานีดับพลิงยอยปຆาเผ

พืไอกอสรຌางพืๅนคอนกรีตสริมหลใก
 ขนาดกวຌาง 6.00 มตร ยาว 
12.00 มตร หนา 0.15 มตร 
หรือพืๅนทีได านินการเมนຌอยกวา 
72.00 ตารางมตร

60,000 สถานีดับพลิงยอยปຆาเผ
หมูทีไ 2

ส านักปลัดทศบาล
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

35 รืๅอถอนครงสรຌางหลใกส าหรับตัๅง
ถังกใบนๅ า

พืไอการรืๅอถอนครงสรຌางหลใก 
ขนาดกวຌาง 3.50 มตร ยาว 3.50 

มตร สูง 11.00 มตร และ
ปรับปรุงพืๅนทีไ฿หຌกิดความรียบรຌอย
หมาะสม

40,000 ส านักงานทศบาลมือง
ทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

36 ครงการติดตัๅงปງายชืไอซอยและ
ชุมชนภาย฿นขตทศบาลมือง
ทับกวาง

ติดตัๅงปງายบอกชืไอซอยและชุมชน 
จ านวน 100 ปງาย

500,000 บริวณตามชุมชนและ
ซอยตางโ ภาย฿นขตพืๅนทีไ

ทศบาลมืองทับกวาง

กองชาง

37 ปรับปรุงอาคารหຌองนๅ าสาธารณะ 
บริวณขຌางส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

พืไอปรับปรุงอาคารหຌองนๅ าพรຌอม
ระบบประกอบอาคารทีไกียวขຌอง 
ขนาดกวຌาง 7.00 มตร ยาว 
12.00 มตร หรือพืๅนทีได านินการ
เมนຌอยกวา 84.00 ตารางมตร

450,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

38 ปรับปรุงหຌองนๅ าภาย฿นส านักงาน
ทศบาลมืองทับกวาง

พืไอปรับปรุงหຌองนๅ า จ านวน 9 หຌอง
 พรຌอมระบบประกอบทีไกีไยวขຌอง

1,500,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

39 กอสรຌางรางระบายนๅ าพรຌอมรืๅอ
รางระบายนๅ าดิม บริวณศูนย์
พัฒนาดใกลใกปຆาเผ ชุมชนพชร
เผทอง หมูทีไ 2

กอสรຌางรางระบายนๅ า คสล. 

กวຌาง 0.50 มตร ยาวเมนຌอยกวา 
103.00 มตร พรຌอมฝาตะแกรง
หลใก และรางระบายนๅ า คสล. กวຌาง
 0.50 มตร ยาวเมนຌอยกวา 2.00

 มตร พรຌอมฝา คสล. ชืไอมบอพัก
ดิม พรຌอมรืๅอรางระบายนๅ าดิม 
กวຌาง 0.50 มตร ยาวเมนຌอยกวา 
16.00 มตร และรืๅอถอนพืๅน คสล.

 กวຌาง 0.50 มตร ยาวเมนຌอยกวา
 89.00 มตร

480,000 บริวณศูนย์พัฒนา
ดใกลใกปຆาเผ 

ชุมชนพชรเผทอง 
หมูทีไ 2

กองการศึกษา
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1 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละสรຌำงครงขำยคมนำคม
1.2 ผนงำน อุตสำหกรรมละกำรยธำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม  รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ สถานทีได านินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

40 ติดตัๅงหอกใบนๅ า ทดแทนของดิมทีไ
ช ารุด บริวณชุมชนบຌานถๅ าพัฒนา
 หมูทีไ 10

พืไอติดตัๅงหอกใบนๅ าทดแทน
ของดิมทีไช ารุด ความจุ 15.00 

ลบ.ม. สูง 15.00 มตร ตูຌควบคุม
อัตนมัติ ถังกรองสนิมพรຌอม
อุปกรณ์ครบชุด

500,000 บริวณชุมชนบຌานถๅ า
พัฒนา หมูทีไ 10

กองชาง

40 16,487,650
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.1 ผนงำน สังคมสงครำะห์

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการชวยหลือประชาชนทีไ
ดือดรຌอน ฿นขตทศบาลฯ

฿หຌการชวยหลือประชาชนทีไ
ดือดรຌอน

300,000 ทศบาลมืองทับกวาง งานสังคมสงคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

1 300,000

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.2 ผนงำน  สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการฝຄกอบรมอาชีพ฿หຌแก
ประชาชน฿นขตทศบาล

 - อบรม 100,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน

2 ครงการฝຄกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

 - อบรม
 - ทัศนศึกษาดูงาน

1,200,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน

3 ครงการฟ้นฟูคุณภาพชีวิต
ผูຌสูงอายุ

 - อบรม
 - ทัศนศึกษาดูงาน

1,000,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานกิจการสตรีฯ

4 ครงการอบรมและสงสริม
อาชีพกลุมสตรีแมบຌาน

 - อบรม 100,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานกิจการสตรีฯ

5 ครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   
฿นขตทศบาล

 - อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานกิจการสตรีฯ

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.2 ผนงำน  สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

6 ครงการยีไยมบຌานผูຌสูงอายุ 
คนพิการ และคนดຌอยอกาส฿น
ขตทศบาลมืองทับกวาง

ออกยีไยมบຌานผูຌสูงอายุ คนพิการ 
ผูຌดຌอยอกาส

50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงคราะห์

7 ครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว  - อบรม 450,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงคราะห์

8 ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดใกและยาวชน

 - อบรม
 - ทัศนศึกษาดูงาน

200,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการดใกฯ

9 ครงการขับคลืไอนปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง

 - อบรม 30,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม

9 3,180,000
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.3 ผนงำน งบกลำง

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการบีๅยยังชีพผูຌพิการ จายบีๅยยังชีพคนพิการ 6,624,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม

2 ครงการบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ จายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ 20,738,400 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม

3 ครงการบีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์ จายบีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์ 108,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม

3 27,470,400

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.4 ผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการวันดใกแหงชาติของ
ทศบาลมืองทับกวาง

1. จัดบูธกิจกรรมจากหนวยงาน
ตางโ ทัๅงภาครัฐและอกชน
2. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
ของดใก บนวทีการแสดง
3. จัดกิจกรรมรณรงค์การตอตຌาน
สิไงสพติด อบายมุข

500,000 บริวณสนามกีฬา
ทศบาลมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 ครงการแขงขันกีฬาสีภาย฿น
ส านักงานทศบาลมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาทัๅงชนิดกีฬา
สากลและกีฬาพืๅนบຌาน
2. ผูຌขຌารวมครงการ ป็นสมาชิก
สภาทศบาล ผูຌบริหารทศบาล 
พนักงาน ลูกจຌาง

100,000 สนามกีฬาทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 ครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตຌานยาสพติด฿นชุมชน

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล
2. ผูຌขຌารวมครงการ ประชาชน 
ยาวชน ฿นขตทศบาลมือง
ทับกวาง ทัๅง 32 ชุมชน

500,000 บริวณสนามกีฬา
ทศบาลมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.4 ผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

4 ครงการแขงขันกีฬานักรียน
฿นสังกัดและพืๅนทีไรับผิดชอบของ
ทศบาลมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล
2. ผูຌขຌารวมครงการ นักรียน
รงรียน฿นขตทศบาลมือง
ทับกวาง รุนอายุ 12 ป 14 ป และ
 16 ป

100,000 บริวณสนามกีฬา
ทศบาลมืองทับกวาง

กองการศึกษา

4 1,200,000
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2 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม ศรษฐกิจ อยำงมีคุณภำพ
2.5 ผนงำน บริหำรงำนทัไวเป

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการสงสริมการทองทีไยว พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นครงการ
สงสริมการทองทีไยว

100,000 ทศบาลมืองทับกวาง ส านักปลัด

1 100,000

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการกษตรกรรมตามแนวทาง
ศรษฐกิจพอพียง รงรียน
ทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนปลูกพืชผักสวน
ครัวและจ าหนายพืไอรูຌจักการ
ออม

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
รร.ท.1

2 ครงการกษตรกรรมตามแนวทาง
ศรษฐกิจพอพียง รงรียน
ทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประเพชา
ลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนปลูกพืชผักสวน
ครัวและจ าหนายพืไอรูຌจักการ
ออม

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
รร.ท.2

3 ครงการครูภูมิปัญญาทຌองถิไน 
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนฝຄกลงมือ
ปฏิบัติงานจากภูมิปัญญาทຌองถิไน

8,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
รร.ท.1

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

4 ครงการครูภูมิปัญญาทຌองถิไน 
รงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนฝຄกลงมือ
ปฏิบัติงานจากภูมิปัญญาทຌองถิไน

5,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
รร.ท.2

5 ครงการคายภาษาอังกฤษ รงรียน
ทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมทางภาษากับครู
ตางชาติพรຌอมกมส์ทักษะ

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
รร.ท.1

6 ครงการลูกสือ นตรนารีนຌอยของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลมือง
ทับกวาง

1. นักรียนนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดการชุมชนลูกสือ

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

7 ครงการจัดประชุมผูຌปกครองดใก
ลใกของศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
มืองทับกวาง

1. ผูຌปกครองขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. มีการอภิปรายการจัดการ
รียนการสอนตอผูຌปกครอง
นักรียน

4,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

8 ครงการกิจกรรมวันภาษาเทย
แหงชาติรงรียนทศบาลทับกวาง
 1 (สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมการแสดง
3. มีการประกวดทางภาษาเทย

6,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

9 ครงการกิจกรรมวันภาษาเทย
แหงชาติรงรียนทศบาลทับกวาง
 2 (จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมการแสดง
3. มีการประกวดทางภาษาเทย

6,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

10 ครงการจัดงานฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมดใจพระ
ปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรกลຌา
จຌาอยูหัว ของศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทศบาลมืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

11 ครงการจัดงานฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมดใจพระ
ปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรกลຌา
จຌาอยูหัว ของรงรียนทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

12 ครงการจัดงานฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมดใจพระ
ปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรกลຌา
จຌาอยูหัว ของรงรียนทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประเพ
ชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

13 ครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
ของศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
มืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมเหวຌพอ

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

14 ครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมเหวຌพอ

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

15 ครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมเหวຌพอ

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

16 ครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 
ของศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
มืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมดใกและแม

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

17 ครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมดใกและแม

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

18 ครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมดใกและแม

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

19 ครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์
พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. นักรียนฝากออมของรีเซคิล

5,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

20 ครงการธนาคารขยะครบวงจร 
ของทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประเพ
ชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. นักรียนฝากออมของรีเซคิล

5,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

21 ครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานกรรมการ
ชุมชน  และผูຌปกครองนักรียน
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. คณะกรรมการสถานศึกษา
เมนຌอยกวา 3 ฿น 4 ขຌารวม
ประชุม
2. ประชุมแผนการสอนและ
แผนการด านินงานของ
สถานศึกษา

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

22 ครงการปลูกพืชผักสวนครัว ของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
มืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนปลูกพืชผัก
สวนครัวและจ าหนายพืไอรูຌจัก
การออม

4,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

23 ครงการปัจฉิมนิทศ 1. นักรียนชัๅน ป.6 

ทุกคนขຌารวม
2. จัดกิจกรรมวันสงทຌายนักรียน

40,000 รงรียน฿นสังกัด กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

24 ครงการปຂดลกการรียนรูຌ 
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์
พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมวิชาการ฿หຌ
นักรียน

30,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

25 ครงการปຂดลกการรียนรูຌ 
รงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมวิชาการ฿หຌ
นักรียน

30,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

26 ครงการปຂดลกงานวิชาการ
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาดใกลใก฿น
สังกัดทศบาลมืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมวิชาการ฿หຌ
นักรียน

25,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

27 ครงการฝຄกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานครูทศบาล บุคลากร 
ทางการศึกษา฿นสังกัดทศบาล
มืองทับกวาง

1. พนักงานครูขຌารวมครงการ
2. จัดกิจกรรมฝຄกอบรม

300,000 นอกสถานทีไ กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

28 ครงการภูมิปัญญาทຌองถิไน ของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
มืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌนักรียนฝຄกลงมือ
ปฏิบัติงานจากภูมิปัญญาทຌองถิไน

8,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

29 ครงการรงรียนสงสริมสุขภาพ฿น
รงรียนทศบาลมืองทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

30 ครงการรงรียนสงสริมสุขภาพ฿น
รงรียนทศบาลมืองทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

31 ครงการวันวิทยาศาสตร์ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร์

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

32 ครงการวันวิทยาศาสตร์ ของ
รงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร์

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

33 ครงการวันเหวຌครู ของรงรียน
ทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมการแสดงและ
บทความระลึกบุญคุณครู

5,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

34 ครงการวันเหวຌครู ของรงรียน
ทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมการแสดงและ
บทความระลึกบุญคุณครู

5,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

35 ครงการสงสริมคุณธรรม-

จริยธรรม ของศูนย์พัฒนาดใกลใก
฿นสังกัดทศบาลมืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. อบรมคุณธรรมจากพระภิกษุ

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

36 ครงการสาย฿ยรักครอบครัว ของ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
มืองทับกวาง

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

10,000 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ทัๅง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

37 ครงการสาย฿ยรักแหงครอบครัว 
ของรงรียนทศบาลทับกวาง 1 

(สมุห์พรຌอม)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

10,000 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

38 ครงการสาย฿ยรักแหงครอบครัว 
ของรงรียนทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. ฿หຌครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

39 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษา ของรงรียน
ทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พรຌอม)

1. คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร
สถานศึกษา

1,582,240 รร.ทศบาลฯ 1 กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

40 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษา ของรงรียน
ทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร
สถานศึกษา

4,390,181 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

41 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
ดใกลใกจิตรประเพชาลต์

1. คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร
สถานศึกษา

298,980 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
จิตรประเพชาลต์

กองการศึกษา

42 ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
ดใกลใกปຆาเผ

1. คา฿ชຌจาย฿นการบริหาร
สถานศึกษา

1,181,640 ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ปຆาเผ

กองการศึกษา

43 ครงการกีฬาสีภาย฿นรงรียนและ
ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาล
มืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล
2. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน

100,000 รร.ทศบาลฯ 1
รร.ทศบาลฯ 2

ศูนย์พัฒนาดใกลใก
ปຆาเผ

ศูนย์พัฒนาดใกลใก
จิตรประเพชาลต์

กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

44 ครงการคายภาษาอังกฤษ รงรียน
ทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประเพชาลต์)

1. นักรียนขຌารวมครงการ
จากทัๅงหมดของจ านวนนักรียน
2. จัดกิจกรรมทางภาษากับ
ครูตางชาติพรຌอมกมส์ทักษะ

10,000 รร.ทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

45 งินอุดหนุนรงรียนชุมชนนิคม
ทับกวางสงคราะห์ 1

อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

2,410,800 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา

46 งินอุดหนุนรงรียนนิคมทับกวาง
สงคราะห์ 2

อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

931,000 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา

47 งินอุดหนุนรงรียนบຌานซับบอน อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

490,000 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา

48 งินอุดหนุนรงรียนบຌานหนองผักบุຌง อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

1,458,000 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.1 ผนงำน กำรศึกษำ

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

49 งินอุดหนุนรงรียนวัดปຆาเผ อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

2,286,000 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา

50 งินอุดหนุนรงรียนอนุบาลทับกวาง อุดหนุนครงการอาหารกลางวัน
รงรียน฿นขตทศบาลฯ

1,678,600 รงรียน฿นขต
ทศบาลฯ

กองการศึกษา

50 17,519,441
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.2 ผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการจัดงานขึๅนป฿หม 1. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 
สะดาะคราะห์ ท าบุญวันกิด 
ถวายสังฆทาน
2. ตักบาตรขຌาวสารอาหารแหຌง
3. ผูຌขຌารวมครงการสมาชิกสภา
ทศบาล ผูຌบริหารทศบาล พนักงาน
 ลูกจຌาง และประชาชนทัไวเป

100,000 ภาย฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 ครงการประพณีลอยกระทง 1. จัดกิจกรรมการละลนประพณี 
วัฒนธรรมเทย
2. จัดกิจกรรมการแสดงบนวที
ดຌานศิลปวัฒนธรรม

500,000 สนามกีฬาทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 ครงการบรรพชาสามณรหมู
ภาคฤดูรຌอน

1. ฿หຌดใกและยาวชนขຌารวม
กิจกรรมบรรพชาสามณร
2. จัดกิจกรรมสงสริม
พระพุทธศาสนา ฿หຌกับสามณร

500,000 วัดขามันธรรมาราม กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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3 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำดຌำนกำรศึกษำ ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตละภูมิปัญญำทຌองถิไน
3.2 ผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมละนันทนำกำร

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

4 ครงการรดนๅ าขอพรผูຌสูงอายุ 1. กิจกรรมมอบรางวัลครอบครัว
ดีดน
2. กิจกรรมการแสดงการละลน
วัฒนธรรมประพณีเทย
3. การรดนๅ าด าหัวผูຌสูงอายุ
4. กิจกรรม฿หຌความรูຌการดูแล
สุขภาพผูຌสูงอายุ
5. ผูຌขຌารวมครงการ ผูຌสูงอายุและ
ประชาชน

500,000 บริวณสนามกีฬา
ทศบาลมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 ครงการประพณีตักบาตร
ดอกเมຌ

1. อุดหนุนงบประมาณ฿หຌกับทาง
จังหวัดหรืออ าภอ฿นการจัดงาน

50,000 วัดพระพุทธบาทฯ กองการศึกษา

6 อุดหนุนครงการฌาปนสถาน 
(มรุผาศพปลอดมลพิษ)

วัดวาลุการาม (วัดหนองผักบุຌง)

อุดหนุนงบประมาณ฿หຌกับ
วัดวาลุการาม (วัดหนองผักบุຌง)

2,000,000 วัดวาลุการาม
(วัดหนองผักบุຌง)

กองการศึกษา

6 3,650,000
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำน สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการการมีสวนรวม฿นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิไงแวดลຌอม

ปลูกตຌนเมຌ 50,000 สถานทีไพักพิงสุนัขและ
แมว

กองสาธารณสุขฯ

2 ครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ท าความสะอาดทางสาธารณะ 50,000 -ชุมชนจริญพร กองสาธารณสุขฯ

3 ครงการรณรงค์คัดแยกขยะ อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

4 ครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย

-ตรวจรຌานอาหาร 12,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

5 ครงการตรวจสารปนป้อน฿น
อาหาร

ตรวจสารปนป้อน฿นตลาด 12,000 ตลาด 4 แหง
฿นขตต าบลทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ

6 ครงการอบรมความรูຌและทัศน
ศึกษาดูงานดຌานสุขาภิบาลอาหาร

อบรม และทัศนศึกษาดูงาน 800,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

7 ครงการลดการปลอยกຍาซรือน
กระจกของทศบาลมืองทับกวาง

อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำน สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

8 ครงการอาสาสมัครทຌองถิไน
รักษ์ลก (อถล.)

อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

9 ครงการชุมชนปลอดถังขยะ อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

10 ครงการส ารวจและจัดท า
ฐานขຌอมูลแหลงทรัพยากรและ
บราณคดี฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

ส ารวจและจัดท าฐานขຌอมูล 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

11 ครงการพิไมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากร฿นขต
ทศบาลมืองทับกวาง

อบรม 50,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

12 ครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานชิงรุกดยจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชน฿นขตทศบาลมือง
ทับกวาง

-อบรม
-ทัศนศึกษาดูงาน

900,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำน สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

13 งินอุดหนุนส าหรับการด านินงาน
ตามแนวทางครงการพระราชด าริ
ดຌานสาธารณสุข

สนับสนุนงบประมาณ฿หຌชุมชนแหง
ละ 20,000 บาท พืไอขับคลืไอน
ครงการพระราชด าริดຌาน
สาธารณสุข

640,000 32 ชุมขน กองสาธารณสุขฯ

14 ครงการปງองกันรคระบาดสัตว์ อบรมชิงวิชาการ฿หຌความรูຌความ
ขຌา฿จฝງาระวังรืไองรคระบาดสัตว์

30,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

15 ครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปງองกันรคพิษสุนัขบຌา

รณรงค์ฉีดวัคซีนปງองกัน
รคพิษสุนัขบຌา ท าหมันสุนัข/แมว

90,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ

16 ครงการส ารวจขຌอมูลจ านวนสัตว์
และขึๅนทะบียนสัตว์ตามครงการ
สัตว์ปลอดรค คนปลอดภัย 
จากรคพิษสุนัขบຌา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมดใจพระจຌา
นຌองนางธอจຌาฟງาฯกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

ส ารวจขຌอมูลจ านวนสัตว์และ
ขึๅนทะบียนสัตว์

56,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำน สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

17 ครงการสัตว์ปลอดรค 
คนปลอดภัย จากรคพิษสุนัขบຌา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมดใจพระ
จຌานຌองนางธอจຌาฟງาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ยราชนารี

ฉีดวัคซีนปງองกันรคพิษสุนัขบຌา 370,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ

18 ครงการกอสรຌางสถานทีไพักพิง
สุนัขและแมว ตามครงการสัตว์
ปลอดรคคนปลอดภัยจากรคพิษ
สุนัขบຌา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมดใจพระจຌานຌองนางธอ จຌา
ฟງาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

กอสรຌางสถานทีไพักพิงสุนัขและแมว 3,121,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 ผนงำน สรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

19 ครงการปลูกสวนปຆา ปลูกตຌนเมຌ 100,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

20 ครงการจัดซืๅออาหารส ารใจรูป
ส าหรับสุนัข/แมวจรจัด

ซืๅออาหารมใดส ารใจรูป ส าหรับ
สุนัข/แมวจรจัด

700,000 ทศบาลมืองทับกวาง กองสาธารณสุขฯ

20 7,231,000
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4 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดຌำนสำธำรณสุข ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.2 ผนงำน สำธำรณสุข (อุดหนุน)

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการรวมพลังชุมชนขຌมแขใง
อาชนะยาสพติด

-จัดรณรงค์
-฿หຌความรูຌ
-จัดนิทรรศการ

70,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ

2 งินอุดหนุนการด านินงาน
ครงการสนับสนุนการปງองกัน
และแกຌเขปัญหายาสพติดพืไอ
สรຌางความขຌมแขใง฿นระดับ
หมูบຌาน / ชุมชน ต าบลทับกวาง

-ตัๅงดานตรวจ
-กิจกรรม฿นการปງองกันปราบปราม
ตางโ

520,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนการด านินงานปງองกัน
และแกຌเขปัญหายาสพติดของ
ชุมชน

อบรม฿หຌความรูຌ 469,000 พืๅนทีไ฿นขตทศบาล
มืองทับกวาง
ทัๅง 32 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

3 1,059,000

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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5 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสริมสรຌำงธรรมำภิบำลละกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
5.1 ผนงำน บริหำรงำนทัไวเป

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการ฿หຌความรูຌแกประชาชน
ตาม พรบ.ขຌอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

อบรม฿หຌความรูຌพืไอการขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสารจากหนวยงานราชการกับ
ประชาชน

50,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 ครงการพัฒนาบุคลากรของ
ทศบาล

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นครงการ
พัฒนาบุคลากรของทศบาล 

700,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

3 ครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานและลูกจຌาง

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการอบรม
ของคณะผูຌบริหาร สมาชิกสภา
ทศบาล พนักงานทศบาล 
ลูกจຌางประจ า และพนักงานจຌาง 

100,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

4 ครงการอบรมสริมสรຌางและ
พัฒนา฿หຌขຌาราชการรักษาวินัย

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นครงการ
สริมสรຌางและพัฒนา฿หຌขຌาราชการ
รักษาวินัย

100,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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5 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสริมสรຌำงธรรมำภิบำลละกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
5.1 ผนงำน บริหำรงำนทัไวเป

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

5 ครงการยกยองชิดชูกียรติ 
"บุคคลตຌนแบบดຌานคุณธรรม 
และจริยธรรม"

พืไอยกยองชิดชูกียรติขຌาราชการ 
ลูกจຌางประจ า และพนักงานจຌาง
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ป็นผูຌทีไมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู฿น
กรอบจริยธรรม

- ทศบาลมืองทับกวาง กองการจຌาหนຌาทีไ

6 ครงการจัดงานวันทศบาล พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัด
ครงการวันทศบาล 24 มษายน

50,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

7 ครงการงานรัฐพิธี พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นงานวันรัฐ
พิธีและพิธีการตางโ หรือกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนป็นกรณีพิศษ 

800,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

8 คา฿ชຌจายส าหรับการลือกตัๅง
สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหาร
ทຌองถิไน

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือ
ผูຌบริหารทຌองถิไน

20,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล
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5 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสริมสรຌำงธรรมำภิบำลละกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
5.1 ผนงำน บริหำรงำนทัไวเป

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒

9 ติดตัๅงระบบงานสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ของทศบาลมือง
ทับกวาง

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัด
ครงการติดตัๅงระบบงานสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ของทศบาลมืองทับ
กวาง
 พืไอจัดกใบอกสารราชการ฿หຌป็น
ระบบและงายตอการคຌนหา
ลดการ฿ชຌกระดาษ

980,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

10 อุดหนุนครงการจัดงาน
พระราชพิธี และรัฐพิธี อ าภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี

พืไอจายป็นงินอุดหนุน฿หຌกับ
ทีไวาการอ าภอแกงคอยพืไอ฿ชຌ฿น
การด านินครงการจัดงานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี ประพณีวัฒนธรรม 
และสาธารณการกุศลตางโ อ าภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี

50,000 อ าภอแกงคอย ส านักปลัดทศบาล

10 2,850,000
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5 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสริมสรຌำงธรรมำภิบำลละกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
5.2 ผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำย฿น

ล าดับ งบประมาณ
ทีไ (บาท)

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

1 ครงการฝຄกอบรมพิไม
ประสิทธิภาพ พนักงานดับพลิง 
 และสมาชิก อปพร.

พืไอจายป็นคา฿ชຌจายครงการ
ฝຄกอบรมพิไมประสิทธิภาพ 
พนักงานดับพลิง  และสมาชิก 
อปพร

300,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ 
งานปງองกัน

2 ครงการฝຄกซຌอมแผนปງองกัน
และบรรทาสาธารณภัย

พืไอจายป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ฝຄกซຌอมแผนปງองกันและบรรทาสา
ธารณภัย

300,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ 
งานปງองกัน

3 ครงการขับขีไปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100%

พืไอจายป็นคา฿ชຌจายตามครงการ
ขับขีไปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
100%

100,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ 
งานทศกิจ

4 ครงการปรับปรุงหຌองศูนย์
ควบคุมกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 
พรຌอมยຌายระบบศูนย์ควบคุม
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดดิม 
(SERVER)

พืไอปรับปรุงหຌองควบคุม
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดดิม 
(SERVER)

5,900,000 อาคารงานปງองกันและ
บรรทาสาธารณภัย

ทศบาลมืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ 
งานปງองกัน

4 6,600,000

บัญชีจ ำนวนครงกำรพัฒนำทຌองถิไน กิจกรรมละงบประมำณ

 รายละอียดของกิจกรรมทีไกิดขึๅน
จากครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

 ทศบำลมืองทับกวำง

ครงการ / กิจกรรม สถานทีได านินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.0๒
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จ านวน คิดป็นรຌอยละของ คิดป็นรຌอยละ หนวยงาน
ครงการทีไ ครุภัณฑ์ทัๅงหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ด านินการ ครุภัณฑ์ทัๅงหมด

ํ. ผนงำนบริหำรงำนทัไวเป 6 10.71% 185,500           0.07% กองการจຌาหนຌาทีไ

2. ผนงำนบริหำรงำนทัไวเป 4 7.14% 132,400           0.05% กองคลัง

3. ผนงำนบริหำรงำนทัไวเป 3 5.36% 35,500             0.01%
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

4. ผนงำนบริหำรงำนทัไวเป 10 17.86% 184,200           0.07% ส านักปลัดทศบาล

5. ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 14 25.00% 23,327,650      8.27%
ส านักปลัดทศบาล

งานปງองกันฯ

6. ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น 1 1.79% 26,000             0.01%
ส านักปลัดทศบาล

งานทศกิจ

7. ผนงำนอุตสำหกรรมละกำรยธำ 13 23.21% 4,531,200        1.61% กองชาง

8. ผนงำนคหะละชุมชน 1 1.79% 7,000               0.00% กองชาง

9. ผนงำนสำธำรณสุข 2 3.57% 898,000           0.32% กองสาธารณสุขฯ

10. ผนงำนกำรศึกษำ 2 3.57% 94,500             0.03% การศึกษา

รวมทัๅงสิๅน 56 100.00% 29,421,950     10.44%

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ละงบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑66

ทศบำลมืองทับกวำง

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.01
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งบประมาณ
(บาท)

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. ผนงำนบริหำรทัไวเป

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองถายอกสาร ระบบดิจิตอล 
ขาว - ด า สามารถ฿ชຌถายอกสารเดຌ
 ปริๅนงาน และสแกนอกสารเดຌ 
(30 แผน /นาที) สามารถถาย
อกสารขนาด A4-A3 จ านวน 1 

ครืไอง

จัดซืๅอครืไองถายอกสาร ระบบ
ดิจิตอล ขาว - ด า สามารถ฿ชຌถาย
อกสารเดຌ ปริๅนงาน และสแกน
อกสารเดຌ (30 แผน /นาที) 

สามารถถายอกสารขนาด A4-A3 

จ านวน 1 ครืไอง

120,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูຌหลใกกใบอกสาร 3 ลิๅนชัก 
จ านวน 2 ตูຌโละ 6,000 บาท

จัดซืๅอตูຌหลใกกใบอกสาร 3 ลิๅนชัก 
จ านวน 2 ตูຌโละ 6,000 บาท

12,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูຌหลใกกใบแฟງมอกสาร ขนาด 40

 ชอง จ านวน 2 ตูຌโละ 8,000 บาท
จัดซืๅอตูຌหลใกกใบแฟງมอกสาร ขนาด
 40 ชอง จ านวน 2 ตูຌโละ 8,000 

บาท

16,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตຍะหลใกส านักงาน ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 3 ตัวโละ 7,000 บาท

จัดซืๅอตຍะหลใกส านักงาน ขนาด 4 

ฟุต จ านวน 3 ตัวโละ 7,000 บาท
21,000 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
กองการจຌาหนຌาทีไ

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน จ านวน 3 ตัวโละ 
4,000 บาท

จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน จ านวน 3 

ตัวโละ 4,000 บาท
12,000 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
กองการจຌาหนຌาทีไ

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน ส าหรับผูຌบริหาร 
จ านวน 1 ตัวโละ 4,500 บาท

จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน ส าหรับ
ผูຌบริหาร จ านวน 1 ตัวโละ 4,500

 บาท

4,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการจຌาหนຌาทีไ

รวม 6 185,500

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

2. ผนงำนบริหำรทัไวเป
7 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

 ขนาดเมนຌอยกวา 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 ครืไอง (หຌองกองคลัง
ชัๅน 2)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาดเมนຌอยกวา 
24,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง 
(หຌองกองคลัง ชัๅน 2)

37,900 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองคลัง

8 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 ครืไองโ
ละ 22,000 บาท

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 

ครืไองโละ 22,000 บาท

44,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองคลัง

9 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 2 ครืไองโ
ละ 16,000 บาท

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 

ครืไองโละ 16,000 บาท

32,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองคลัง

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

 ขนาดเมนຌอยกวา 12,000 บีทียู 
จ านวน 1 ครืไอง (หຌองพัฒนารายเดຌ)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาดเมนຌอยกวา 
12,000 บีทียู จ านวน 1 ครืไอง 
(หຌองพัฒนารายเดຌ)

18,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองคลัง

รวม 4 132,400
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

3. ผนงำนบริหำรทัไวเป
11 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน จ านวน 1 ตัว จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,000 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

12 ครุภัณฑ์ส านักงาน ทรศัพท์ส านักงาน (แบบเรຌสาย) 

จ านวน 1 ครืไองโละ 2,500 บาท
จัดซืๅอทรศัพท์ส านักงาน (แบบเรຌ
สาย) จ านวน 1 ครืไองโละ 2,500

 บาท

2,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

13 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบทีไ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว)  

จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบทีไ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว)  

จ านวน 1 ครืไอง

30,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

รวม 3 35,500

4. ผนงำนบริหำรทัไวเป
14 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง 

(ระบบ Inveter) ขนาด 15,000 

บีทียู จ านวน 1 ครืไอง รวมคา
ติดตัๅง (หนຌาหຌองรองปลัดฯ)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง
 (ระบบ Inveter) ขนาด 15,000 

บีทียู จ านวน 1 ครืไอง รวมคาติดตัๅง 
(หนຌาหຌองรองปลัดฯ)

24,900 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

15 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inveter) ขนาด 12,000 

บีทียู จ านวน 1 ครืไอง รวมคา
ติดตัๅง (หຌองรองปลัดฯ)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง
 (ระบบ Inveter) ขนาด 12,000 

บีทียู จ านวน 1 ครืไอง รวมคาติดตัๅง 
(หຌองรองปลัดฯ)

18,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

16 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน จ านวน 2 ตัวโละ 
3,000 บาท

จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน จ านวน 2 

ตัวโละ 3,000 บาท
6,000 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
ส านักปลัดทศบาล
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

17 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองดูดฝุຆน ขนาด 15 ลิตร 
สามารถดูดนๅ าเดຌ ป็นราคาพรຌอม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองดูดฝุຆน ขนาด 15 ลิตร 
สามารถดูดนๅ าเดຌ ป็นราคาพรຌอม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ครืไอง

9,900 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

18 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก ส าหรับ
งานประมวลผล  จ านวน 2 

ครืไอง โละ 22,000 บาท

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์นຌตบุຍก 
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 

ครืไอง โละ 22,000 บาท

44,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

19 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์ All In One 

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 

ครืไอง โละ 23,000 บาท

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ All In 

One ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 2 ครืไอง โละ 23,000 บาท

46,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

20 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED ขาวด า  (28 

หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED ขาวด า  (28 

หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

10,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

21 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED สี  (18 หนຌา/
นาที) จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED สี  (18 หนຌา/
นาที) จ านวน 1 ครืไอง

15,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

22 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตูຌกใบอกสารบานลืไอนกระจก 
ขนาด W1490 × D406 × 

H874 mm. จ านวน 1 หลัง

จัดซืๅอตูຌกใบอกสารบานลืไอนกระจก
 ขนาด W1490 × D406 × 

H874 mm. จ านวน 1 หลัง

4,900 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

23 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตຍะหลใกส านักงาน ขนาด 
107.5(W) × 67(D) × 75.3(H) 

cm. จ านวน 1 ตัว

จัดซืๅอตຍะหลใกส านักงาน ขนาด 
107.5(W) × 67(D) × 75.3(H) 

cm. จ านวน 1 ตัว

5,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดทศบาล

รวม 10 184,200
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

5. ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
24 ครุภัณฑ์

คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบทีไ 2 

(จอแสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 19

 นิๅว)  จ านวน 2 ครืไอง โละ 
30,000 บาท

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบทีไ 2 

(จอแสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 

นิๅว)  จ านวน 2 ครืไอง โละ 
30,000 บาท

60,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

25 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED ขาวด า
 ชนิด Network แบบทีไ 2 (38 

หนຌา/นาที) จ านวน 2 ครืไองโละ 
15,000 บาท

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบทีไ 2 

(38 หนຌา/นาที) จ านวน 2 ครืไองโ
ละ 15,000 บาท

30,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

26 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองส ารองเฟ ขนาด 1 KVA 

จ านวน 4 ครืไองโละ 5,700 บาท
จัดซืๅอครืไองส ารองเฟ ขนาด 1 KVA

 จ านวน 4 ครืไองโละ 5,700 บาท
22,800 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
ส านักปลัดฯ

(งานปງองกันฯ)

27 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 2 

ครืไองโละ 16,800 บาท 
(พืไอ฿ชຌทีไ อาคารศูนย์ อปพร.)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง
 ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 2 

ครืไองโละ 16,800 บาท 
(พืไอ฿ชຌทีไ อาคารศูนย์ อปพร.)

33,600  อาคารศูนย์ อปพร.

ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

28 ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 4 

ครืไองโละ 21,500 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไ อาคารศูนย์ อปพร.,สถานี
ดับพลิงยอยตลาดทับกวาง และ 
สถานียอยปຆาเผ)

จัดซืๅอครืไองปรับอากาศ แบบติดผนัง
 ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 4 

ครืไองโละ 21,500 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไ อาคารศูนย์ อปพร.,สถานี
ดับพลิงยอยตลาดทับกวาง และ 
สถานียอยปຆาเผ)

86,000  อาคารศูนย์ อปพร.

สถานีดับพลิงยอย
ตลาดทับกวาง 
สถานียอยปຆาเผ

ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

29 ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิๅว 
จ านวน 10 ตัวโละ 3,000 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไสถานีดับพลิงยอยตลาด
ทับกวาง ,สถานีดับพลิงยอยปຆาเผ,
 อาคารงานปງองกันและบรรทา
สาธารณภัย และอาคารศูนย์ อปพร.)

จัดซืๅอพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิๅว 
จ านวน 10 ตัวโละ 3,000 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไสถานีดับพลิงยอยตลาด
ทับกวาง ,สถานีดับพลิงยอยปຆาเผ, 
อาคารงานปງองกันและบรรทา
สาธารณภัย และอาคารศูนย์ อปพร.)

30,000  อาคารศูนย์ อปพร.

สถานีดับพลิงยอย
ตลาดทับกวาง 
สถานียอยปຆาเผ

ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

30 ครุภัณฑ์เฟฟງาและ
วิทยุ

ครืไองชาร์จแบตตอรีไ แบบรถขใน 
จ านวน 1 ครืไอง ส าหรับ฿ชຌชาร์จ
แบตตอรีไ ขนาด 12-24V สามารถ
฿ชຌทัๅงแบตตอรีไนๅ า, แบตตอรีไแหຌง 
ขนาดเมนຌอยกวา 150 แอมป์ 
สามารถปรับความรใวเดຌสูงสุด 10 

ระดับ แรงดัน 220-240 วลต์ 
(พืไอ฿ชຌกับรถบรรทุกนๅ า, รถยนต์
ตรวจการณ์, รถยนต์กูຌภัย, รถยนต์
กระชຌาเฟฟງา, รถยนต์ดับพลิง, 
รถยนต์บันเด)

จัดซืๅอครืไองชาร์จแบตตอรีไ แบบ
รถขใน จ านวน 1 ครืไอง ส าหรับ฿ชຌ
ชาร์จแบตตอรีไ ขนาด 12-24V 

สามารถ฿ชຌทัๅงแบตตอรีไนๅ า, 
แบตตอรีไแหຌง ขนาดเมนຌอยกวา 
150 แอมป์ สามารถปรับความรใว
เดຌสูงสุด 10 ระดับ แรงดัน 
220-240 วลต์ (พืไอ฿ชຌกับ
รถบรรทุกนๅ า, รถยนต์ตรวจการณ์, 

รถยนต์กูຌภัย, รถยนต์กระชຌาเฟฟງา, 
รถยนต์ดับพลิง, รถยนต์บันเด)

5,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

31 ครุภัณฑ์งานบຌาน
งานครัว

ครืไองตัดหญຌาแบบขຌอแขใง ป็น
ครืไองแบบสายสะพาย ครืไองยนต์
ขนาดเมนຌอยกวา 1.4 แรงมຌา 
ปริมาตรกระบอกสูบเมนຌอยกวา 
30 ซีซี พรຌอม฿บมีดและอุปกรณ์
อืไนทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ครืไองโ
ละ 9,500 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไอาคารศูนย์ อปพร., สถานี
ดับพลิงยอยตลาดทับกวาง, สถานี
ยอยดับพลิงปຆาเผ)

จัดซืๅอครืไองตัดหญຌาแบบขຌอแขใง ป็น
ครืไองแบบสายสะพาย ครืไองยนต์
ขนาดเมนຌอยกวา 1.4 แรงมຌา 
ปริมาตรกระบอกสูบเมนຌอยกวา 30

 ซีซี พรຌอม฿บมีดและอุปกรณ์อืไนทีไ
กีไยวขຌอง จ านวน 2 ครืไองโละ 
9,500 บาท
(พืไอ฿ชຌทีไอาคารศูนย์ อปพร., สถานี
ดับพลิงยอยตลาดทับกวาง, สถานี
ยอยดับพลิงปຆาเผ)

19,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

32 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง

รถพยาบาล (รถตูຌ) ปริมาตร
กระบอกสูบเมตไ ากวา 2,400 ซีซี 
หรือก าลังครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา
 90 กิลวัตต์

จัดซืๅอรถพยาบาล (รถตูຌ) ปริมาตร
กระบอกสูบเมตไ ากวา 2,400 ซีซี 
หรือก าลังครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา
 90 กิลวัตต์

2,500,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

33 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

จอแสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา 
21.5 นิๅว 
จ านวน 2 ครืไองโละ 3,200 บาท

จัดซืๅอจอแสดงภาพขนาดเมนຌอยกวา
 21.5 นิๅว 
จ านวน 2 ครืไองโละ 3,200 บาท

6,400 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

34 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED สี  
(20 หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ Multifunction 

ลซอร์ หรือ LED สี  
(20 หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

15,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

35 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง

รถยนต์ดับพลิงคลืไอนทีไรใวชนิด 4
 ลຌอ (แบบ 4 × 4) ครืไองยนต์ดีซล
 มีก าลังแรงมຌาเมนຌอยกวา 120 

แรงมຌา จ านวน 1 คัน

จัดซืๅอรถยนต์ดับพลิงคลืไอนทีไรใว
ชนิด 4 ลຌอ (แบบ 4 × 4) 

ครืไองยนต์ดีซล มีก าลังแรงมຌาเม
นຌอยกวา 120 แรงมຌา จ านวน 1 คัน

2,500,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

36 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

จัดซืๅอพรຌอมติดตัๅงกลຌองทรทัศน์
วงจรปຂด พิไมติมจุดสีไยงภาย฿นขต
ทศบาลมืองทับกวาง 
จ านวน 68 จุด

จัดซืๅอพรຌอมติดตัๅงกลຌองทรทัศน์
วงจรปຂด พิไมติมจุดสีไยงภาย฿นขต
ทศบาลมืองทับกวาง 
จ านวน 68 จุด

14,290,000 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

37 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ติดตัๅงกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด 
ภาย฿นส านักงานทศบาลมืองทับ
กวาง

ติดตัๅงกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด ภาย฿น
ส านักงานทศบาลมืองทับกวาง

3,729,850 ภาย฿นขตพืๅนทีไ
ทศบาลมือง

ทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานปງองกันฯ)

รวม 14 23,327,650

6. ผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำย฿น
38 ครุภัณฑ์

คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบทีไ 2 (27 

หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED สี
 ชนิด Network แบบทีไ 2 (27 

หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

26,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

ส านักปลัดฯ
(งานทศกิจ)

รวม 1 26,000
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

7. ผนงำนอุตสำหกรรมละกำรยธำ
39 ครุภัณฑ์

คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบทีไ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว)

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบทีไ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดเมนຌอยกวา 19 นิๅว)

22,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

40 ครุภัณฑ์กอสรຌาง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดเมนຌอยกวา 
26 แรงมຌา จ านวน 1 คัน และ
อุปกรณ์สริม หัวจาะถนน, 

บุຌงกี๋ขนาด 26 ซม. 3 ฟัน, ทลอร์
ลากจูงมีระบบบรค - เฟทຌาย

จัดซืๅอรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเมนຌอย
กวา 26 แรงมຌา จ านวน 1 คัน และ
อุปกรณ์สริม หัวจาะถนน, 

บุຌงกี๋ขนาด 26 ซม. 3 ฟัน, ทลอร์
ลากจูงมีระบบบรค - เฟทຌาย

1,550,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

41 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบ
เมตไ ากวา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
ครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา 110 

กิลวัตต์ ขับคลืไอน 2 ลຌอ แบบ
ดับบิๅลแคบ (รายละอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซืๅอรถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 

ตัน จ านวน 1 คัน ปริมาณกระบอก
สูบเมตไ ากวา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
ครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา 110 

กิลวัตต์ ขับคลืไอน 2 ลຌอ 
แบบดับบิๅลแคบ (รายละอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

850,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

42 ครุภัณฑ์ส ารวจ กลຌองระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 

ทา จ านวน 1 ชุด (รายละอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซืๅอกลຌองระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 ทา จ านวน 1 ชุด (รายละอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

30,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED ขาวด า
 ชนิด Network แบบทีไ 2 (38 

หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ลซอร์หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบทีไ 2 

(38 หนຌา/นาที) จ านวน 1 ครืไอง

15,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

44 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองพิมพ์ขนาด A2 สามารถ฿ชຌ
กับกระดาษ A2, A3, A4 มีชอง
ชืไอมตอระบบครือขาย (Network 

Interface) หรือดีกวาจ านวนเม
นຌอยกวา 1 ชอง และสามารถ฿ชຌ
งานผานครือขายเรຌสาย Wifi 

จ านวน 1 ครืไอง
(รายละอียดตามราคาทຌองตลาด)

จัดซืๅอครืไองพิมพ์ขนาด A2 สามารถ
฿ชຌกับกระดาษ A2, A3, A4 มีชอง
ชืไอมตอระบบครือขาย (Network 

Interface) หรือดีกวาจ านวนเมนຌอย
กวา 1 ชอง และสามารถ฿ชຌงานผาน
ครือขายเรຌสาย Wifi จ านวน 1 

ครืไอง
(รายละอียดตามราคาทຌองตลาด)

52,900 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

45 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองส ารองเฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 ครืไองโละ 2,500 บาท
จัดซืๅอครืไองส ารองเฟ ขนาด 800 

VA จ านวน 4 ครืไองโละ 2,500 

บาท

10,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

46 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซืๅอครืไองจาะกระดาษและ
ขຌาลม จ านวน 1 ครืไอง
-แบบจาะกระดาษเฟฟງาและ
ขຌาลมมือยก

จัดซืๅอครืไองจาะกระดาษและ
ขຌาลม จ านวน 1 ครืไอง
-แบบจาะกระดาษเฟฟງาและ
ขຌาลมมือยก

19,300 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

47 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตຍะท างานพรຌอมกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว

จัดซืๅอตຍะท างานพรຌอมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว

7,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

48 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน ส าหรับผูຌบริหาร 
จ านวน 1 ตัว

จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน ส าหรับ
ผูຌบริหาร จ านวน 1 ตัว

5,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

49 ครุภัณฑ์ส านักงาน กຌาอีๅส านักงาน จ านวน 3 ตัวโละ 
3,000 บาท

จัดซืๅอกຌาอีๅส านักงาน จ านวน 3 

ตัวโละ 3,000 บาท
9,000 ส านักงานทศบาล

มืองทับกวาง
กองชาง

50 ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์หรือ
อิลใกทรอนิกส์

ครืไองคอมพิวตอร์ All In One 

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 

ครืไอง

จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ All In 

One ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 ครืไอง

23,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

51 ครุภัณฑ์เฟฟງาและ
วิทยุ

จัดซืๅอกิไงคมเฟ แอล อี ดี (LED) 

จ านวน 141 ชุด พรຌอมติดตัๅง
อุปกรณ์ครบชุด

จัดซืๅอกิไงคมเฟ แอล อี ดี (LED) 

จ านวน 141 ชุด พรຌอมติดตัๅง
อุปกรณ์ครบชุด

1,936,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

รวม 13 4,531,200

8. ผนงำนคหะละชุมชน
52 ครุภัณฑ์การกษตร ครืไองตัดแตงพุมเมຌเรຌสาย (พรຌอม

แบตตอรีไ) จ านวน 1 ครืไอง 
ก าลังเฟฟງา 220 - 240 วลต์ 50

 Hz ความรใวรอบการหมุน 1,300

 รอบตอนาที แบตตอรีไ Li-on 

วลต์ สามารถ฿ชຌงานตอนืไองเดຌนาน
 30 นาที

จัดซืๅอครืไองตัดแตงพุมเมຌเรຌสาย 
(พรຌอมแบตตอรีไ) จ านวน 1 ครืไอง 
ก าลังเฟฟງา 220 - 240 วลต์ 50

 Hz ความรใวรอบการหมุน 1,300 

รอบตอนาที แบตตอรีไ Li-on วลต์ 
สามารถ฿ชຌงานตอนืไองเดຌนาน 30 

นาที

7,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 7,000
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งบประมาณ
(บาท)

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
ผนด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

 ทศบำลมืองทับกวำง

ประภทครุภัณฑ์ทีไ ครุภัณฑ์  รายละอียดของครุภัณฑ์ สถานทีได านินการ

แบบ ผด.0๒/1

9. ผนงำนสำธำรณสุข
53 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง
รถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบ
เมตไ ากวา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
ครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา 110 

กิลวัตต์ ขับคลืไอน 
2 ลຌอ แบบดับบิๅลแคบ (แบบ 4 

ประตู) จ านวน 1 ครืไอง  
(รายละอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซืๅอรถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 

ตัน จ านวน 1 คัน ปริมาณกระบอก
สูบเมตไ ากวา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
ครืไองยนต์สูงสุดเมตไ ากวา 110 

กิลวัตต์ ขับคลืไอน 
2 ลຌอ แบบดับบิๅลแคบ (แบบ 4 

ประตู) จ านวน 1 ครืไอง  
(รายละอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

850,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

54 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ครืไองสงแห จับสุนัข / แมว จ านวน
 1 ชุด

จัดซืๅอครืไองสงแห จับสุนัข / แมว 
จ านวน 1 ชุด

48,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 2 898,000

10. ผนงำนกำรศึกษำ
55 ครุภัณฑ์ฆษณาและ

ผยแพร
ครืไองมัลติมีดียปรจคตอร์ระดับ
 XGA ขนาด 5,000 ANSI 

Lumens จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอครืไองมัลติมีดียปรจคตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI 

Lumens จ านวน 1 ครืไอง

49,500 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

56 ครุภัณฑ์ฆษณาและ
ผยแพร

จอรับภาพ ชนิดมอตอร์เฟฟງา 
ขนาดสຌนทแยงมุม 200 นิๅว 
จ านวน 1 ครืไอง

จัดซืๅอจอรับภาพ ชนิดมอตอร์เฟฟງา
 ขนาดสຌนทแยงมุม 200 นิๅว 
จ านวน 1 ครืไอง

45,000 ส านักงานทศบาล
มืองทับกวาง

กองการศึกษา

รวม 2 94,500
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