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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 1 0.56% 2,300,000      2.16% กองชาง

  ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55 30.73% 37,264,260    35.04% กองชาง

รวม 56 31.28% 39,564,260   37.20%

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.56% 100,000         0.09% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 5.03% 3,250,000      3.06% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๓ แผนงานงบกลาง 3 1.68% 23,635,400    22.23% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2.79% 1,400,000      1.32% กองการศึกษา

  ๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.56% 2,100,000      1.97% สํานักปลัดเทศบาล

รวม 19 10.615% 30,485,400   28.67%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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. ๒๕๖3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีต
และภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 51 28.49% 15,420,300    14.50% กองการศึกษา

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2.79% 1,700,000      1.60% กองการศึกษา

รวม 56 31.28% 17,120,300   16.10%

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 27 15.08% 9,886,000      9.30% กองสาธารณสุขฯ

  ๔.๒ แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน) 5 2.79% 1,184,000      1.11% กองสาธารณสุขฯ

รวม 32 17.88% 11,070,000   10.41%

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  5.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 7 3.91% 3,035,000      2.85%
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01 

  5.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 1.68% 370,000         0.35% สํานักปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ, งานเทศกิจ

  5.๓ แผนงาน สาธารณสุข 3 1.68% 3,400,000      3.20% กองสาธารณสุขฯ

  5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.56% 1,000,000      0.94% กองชาง

  5.5 แผนงาน การศึกษา 2 1.12% 300,000         0.28% กองการศึกษา

รวม 16 8.94% 8,105,000     7.62%

รวมทั้งสิ้น 179 100.00% 106,344,960 100.00%
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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 หมู 1-10 ต.ทับกวาง 2,300,000 ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

, ,

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 
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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.

1 โครงการกอสรางลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก สนามเด็กเลน

 ชุมชนหัววังยาว หมูที่ 4

โดยกอสรางลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ลานหนา 0.10 เมตร พื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 359.10 

ตารางเมตร

150,360   บริเวณซอย

ขุมชนหัววังยาว 

หมูที่ 4

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ชุมชนหนองผักบุง บริเวณ

หนาบริษัทซันไชน หมูที่ 7

โดยการกอสรางรางระบายน้ํา 

ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ยาว 80.00 เมตร พรอมฝาราง

็

360,000 ชุมชนหนองผักบุง 

บริเวณหนา

บริษัทซันไชน หมูที่ 7

กองชาง

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ชุมชนหนองผักบุง 

ถึงคอสะพานเขาชุมชนดินสอพอง

 หมูที่ 7

โดยการกอสรางรางระบายน้ํา 

ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

300.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก

1,350,000 ชุมชนหนองผักบุง ถึง

คอสะพานเขาชุมชน

ดินสอพอง 

หมูที่ 7

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยกลุมบานริมเขา 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

โดยการกอสรางถนน คสล. ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 

67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

201.00 ตารางเมตร

160,000 บริเวณซอยกลุม

บานริมเขา 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 



- 9 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ

หนาซอยทางเขาชุมชนดินสอพอง

 ถึงหนาวัดบานหนองผักบุง หมูที่

 7

โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติกคอนก

รีต พรอมตีเสนจราจร ขนาดผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

2,700 ตารางเมตร

830,000 บริเวณหนาซอย

ทางเขาชุมชน

ดินสอพอง ถึงหนาวัด

บานหนองผักบุง  

หมูที่ 7

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานลุงตุย ชุมชนเกษตร

สัมพันธ หมูที่ 10

โดยกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง

 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่

กอสราง

ไ      

400,000 ซอยบานลุงตุย 

ชุมชนเกษตรสัมพันธ

 หมูที่ 10

กองชาง

7 โครงการกอสราง ถนน คสล. 

บริเวณซอยนางทองสุข พงษพา 

ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7

โดยกอสรางถนน คสล.ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

148.00 ตารางเมตร

118,400 บริเวณซอย

นางทองสุข พงษพา 

ชุมชนหนองบัวบาน

 หมูที่ 7

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

8 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

พาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณ

ซอย 11 ถนนเทศบาล 6 ชุมชน

บานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 140.00 เมตร  หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 840.00 ตารางเมตร

462,000 บริเวณซอย 11

ถนนเทศบาล 6

ชุมชนบานไทย

หมูที่ 3

กองชาง

9 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา

 คสล. พรอมบอพัก คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 6 ฝง

ตะวันตก จากทอลอดเหลี่ยม - 

คลองบานไทย ชุมชนหนองปู 93

 หมูที่ 3

 ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ คสล. 

1.20 เมตร จํานวนทอ 465 ทอน

 บอพัก ขนาด 1.80 × 1.30 

เมตร จํานวน 41 บอ   ระยะทาง

 520.00 เมตร พรอมบอพัก คสล.

1,820,000 บริเวณถนน

เทศบาล 6 

ฝงตะวันตก 

จากทอลอดเหลี่ยม - 

คลองบานไทย

 ชุมชนหนองปู 93 

หมูที่ 3

กองชาง

10 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล.

 บริเวณทอลอดเหลี่ยม 

ถนนเทศบาล 6 ฝงตะวันตก 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

 ความสูงของสันฝาย 1.50 เมตร 

ความยาวของฝาย 8.00 เมตร

600,000 บริเวณทอลอดเหลี่ยม

ถนนเทศบาล 6

ฝงตะวันตก

ชุมชนหนองป9ู3 

หมูที่ 3

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

11 โครงการปรับปรุงระบบทอ

ประปา บริเวณถนนเทศบาล 6 

ซอย 11 ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

ชนิดทอ PVC ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 

ระยะความยาว 300.00 เมตร

60,000 บริเวณถนน

เทศบาล 6 ซอย 11 

ชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณตรอก น.ต.สนั่น ยิ้มละไม 

ถนนเทศบาล 6 ซอย 11 ชุมชน

บานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

 ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 175.00 ตารางเมตร

133,000 บริเวณหมูที่ 3

บริเวณตรอก

 น.ต.สนั่น ยิ้มละไม

ถนนเทศบาล 6 

ซอย 11

ชุมชนบานไทย

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก

 คสล. ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ

ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชน

บานเขามัน หมูที่ 1

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 

610.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ยาว

 531.00 เมตร บอพัก คสล. 

ขนาด 1.30 × 1.30 เมตร 

จํานวน 61 บอ บอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 122 บอ หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 3,660.00 

ตารางเมตร

5,200,000 บริเวณถนนเทศบาล 4

ซอย 1 

ชุมชนบานเขามัน

หมูที่ 1

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณเพชรไผทอง ซอย 4 แยก

ขวา ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2

 ชวงที่ 1  ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

 ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 256.00 ตารางเมตร

205,000 บริเวณเพชรไผทอง

ซอย 4 แยกขวา

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

15 โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ํา

บริเวณอางน้ําใจ ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2

 โดยใชพลาสติกปูบอ HDPE 

หนา 2.00 มิลลิเมตร ขนาดกวาง

 24.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

 หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

672.00 ตารางเมตร

300,000 บริเวณอางน้ําใจ 

ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กองชาง

16 โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก

บริเวณอางน้ําใจ ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2

 ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 

100.00 เมตร

150,000 บริเวณอางน้ําใจ 

ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กองชาง

17 โครงการขยายพื้นที่สนามฟุตซอล

 บริเวณอางน้ําใจ ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2

โดยวางแผนพื้นสําเร็จรูปพรอมเท

คอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 31.00 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 124.00 

500,000 บริเวณอางน้ําใจ 

ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณคุมไผทอง ซอย 5 ชุมชน

คุมไผทอง หมูที่ 8

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 45.00 ตารางเมตร

50,000 บริเวณคุมไผทอง 

ซอย 5

ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบาน

ปาเอียด ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 

139.00 เมตร พรองฝารางเหล็ก

500,000 บริเวณซอยบาน

ปาเอียด ชุมชน

คุมไผทอง หมูที่ 8

กองชาง

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู บริเวณหมูบาน

ศุภมงคล ชุมชนเพชรไผทอง  

หมูที่ 2

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 

52.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก

250,000 บริเวณหมูบาน

ศุภมงคล 

ชุมชนเพชรไผทอง  

หมูที่ 2

กองชาง

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู บริเวณหมูบาน

ขางหลังวัดปาไผ ชุมชนเพชรไผ

ทอง หมูที่ 2

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 

75.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก

350,000 บริเวณหมูบาน

ขางหลังวัดปาไผ 

ชุมชนเพชรไผทอง 

หมูที่ 2

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยขางบานนายประเสริฐ 

จันทรหอมกุล ชุมชนบานซับ

บอนพัฒนา หมูที่ 5

 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

240.00 ตารางเมตร

195,000 บริเวณหมูที่ 5

ชุมชนซับบอนพัฒนา

ซอยขางบาน

นายประเสริฐ

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

23 โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยบานนายจําลอง รุจิจิตร 

บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 

หมูที่ 6

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 280.0 ตารางเมตร

230,000 บริเวณหมูที่ 6

ซอยบาน

นายจําลอง  รุจิจิตร

บริเวณชุมชนหัวเขา

เกตุพัฒนา หมูที่ 6

กองชาง

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ซอยอําภารวมใจ 1 

ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ยาว 335.00 เมตร พรอมฝาราง

ระบายน้ําฝาเหล็ก

1,507,500 ซอยอําภารวมใจ 1

ชุมชนหนองปู 93

หมูที่ 3

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยอําภา ชุมชนหนองปู 

93 หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 310.00ตารางเมตร

248,000 บริเวณหมูที่ 3

บริเวณซอยอําภา

ชุมชนหนองปู 93

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการปูผิวจราจรพาราแอส

ฟลทคอนกรีต บริเวณถนน สบ.

12-006 หนาสํานักปฏิบัติธรรม

โพธิปก  หมูที่ 3 และหมูที่ 6

 ขนาดผิวจราจรกวาง 9.00 เมตร

 ยาว 710.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 6,390.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

2,478,400  หนาสํานักปฏิบัติ

ธรรมโพธิปก หมูที่ 3 

และหมูที่ 6

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณขาง หจก.ณวพล บริเวณ

ทายซอย ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร

 ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 243.00 ตารางเมตร

218,700 บริเวณหมูที่ 3

บริเวณขาง 

หจก.ณวพล ทายซอย

 ชุมชนบานไทย

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณบานซับมะฝอ 

ชุมชนบานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 465.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,860.00 ตารางเมตร

1,488,000 บริเวณบานซับมะฝอ

ชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

29 โครงการปูผิวจราจรพาราแอส

ฟลทคอนกรีต บริเวณถนน สบ.ถ

 12-009 เทศบาล 5 ซอย 19 

หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 304.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,216.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

486,000 บริเวณถนน

 สบ.ถ 12-009 

เทศบาล 5 ซอย 19

 หมูที่ 3

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยขางรานอาหารบาน

ผูชวยผูใหญบาน ชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 600.00 ตารางเมตร

495,000 บริเวณซอยขาง

รานอาหารบาน

ผูชวยผูใหญบาน

ชุมชนบานไทย

หมูที่ 3

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานผูใหญยุง ชุมชน

บานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 600.00 ตารางเมตร

495,000 บริเวณหมูที่ 3

บริเวณซอยบาน

ผูใหญยุง

ชุมชนบานไทย

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ซอยขาง หจก.สุทธญาณ 

ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ยาว 21.00 เมตร พรอมราง

ระบายน้ําฝาเหล็ก

94,500 ซอยขาง 

หจก.สุทธญาณ

ถนนเทศบาล 6

หมูที่ 3

กองชาง

33 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.

 เทศบาล 5 จากสี่แยกหอนาฬิกา

 ถึงชุมชนบานไทย หมูที่ 3

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 600.00 ตารางเมตร

495,000 บริเวณถนน

เทศบาล 5 จาก

สี่แยกหอนาฬิกา

ถึงชุมชนบานไทย 

หมูที่ 3

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนางทองหอ

ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 255.00 ตารางเมตร

204,000 บริเวณหมูที่ 1

บริเวณซอยบาน

นางทองหอ 

ชุมชนบานเขามัน

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

35 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

 9 บริเวณซอยบานนางอํานวย 

ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 76.00 ตารางเมตร

68,400 บริเวณหมูที่ 1 

ซอย 9 บริเวณบาน

นางอํานวย ชุมชน

บานเขามัน

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน คสล. 

เทศบาล 4 ซอย 4 ถึงถนน สบ.

1003 สายเจ็ดคต-โปงกอนเสา 

ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,534.00 ตารางเมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 60 

ซม. จํานวน 296 ทอน บอพัก 

คลส. ขนาด 1.10 × 1.10 เมตร 

จํานวน 33 บอ และบอพัก คสล. 

ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 66 บอ พรอมฝาบอพักฝา

เหล็ก

2,533,000 บริเวณหมูที่ 1

เทศบาล 4 ซอย 4

ถึงถนน สบ.1003

สายเจ็คต-โปงกอนเสา

ชุมชนบานเขามัน 

หมูที่ 1

กองชาง



- 20 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ซอยบานนายทรงเดช 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 

78.00 เมตร พรอมฝารางระบาย

น้ําฝาเหล็ก

296,400 ซอยบานนายทรงเดช

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

 หมูที่ 6

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน

นิคมทับกวางสงเคราะห 2 แยก

ซอย 1 ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 365.00 ตารางเมตร

328,500 บริเวณหมูที่ 6

บริเวณถนนซอยขาง

โรงเรียนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2 

แยกซอย 1

กองชาง

39 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน

นิคมทับกวางสงเคราะห 2 แยก

ซอย 2 ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 365.00 ตารางเมตร

328,500 บริเวณหมูที่ 6

บริเวณถนนซอยขาง

โรงเรียนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2 

แยกซอย 2

กองชาง



- 21 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนซอยขางโรงเรียน

นิคมทับกวางสงเคราะห 2 แยก

ซอย 3 ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 365.00 ตารางเมตร

328,500 บริเวณหมูที่ 6

บริเวณถนนซอยขาง

โรงเรียนนิคมทับ

กวางสงเคราะห 2 

แยกซอย 3 

ชุมชนบานโปงพัฒนา

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ชุมชนหินดาดพัฒนา หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 580.00 ตารางเมตร

478,500 บริเวณหมูที่ 7 

ชุมชนหินดาดพัฒนา

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 564.00 ตารางเมตร

480,000 บริเวณหมูที่ 7

ชุมชนดินสอพอง

กองชาง



- 22 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.

บริเวณซอยขางโรงเรียนบาน

หนองผักบุง ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

329.00 เมตร พรอมฝาราง

ระบายน้ําฝาเหล็ก

1,480,000 บริเวณซอยขาง

โรงเรียน

บานหนองผักบุง 

ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง

44 โครงการปูผิวจราจรพาราแอส

ฟลทคอนกรีต บริเวณซอยขางราน

แมประยูร  ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

 ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 385.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

156,000 บริเวณซอยขาง

รานแมประยูร 

ชุมชนหนองผักบุง

หมูที่ 7

กองชาง

45 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ชุมชนหนองผักบุง บริเวณซอย

บานนางสมพิศ ตุลาชม หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

 ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 455.00 ตารางเมตร

375,300 บริเวณหมูที่ 7

บริเวณบานางสมพิศ 

 ตุลาชม

กองชาง



- 23 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

46 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

ชุมชนดินสอพอง บริเวณซอย

บานนางสาวบัวผัด หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

 ยาว 96.00 เมตร หนา 0.30 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 336.00 ตารางเมตร

90,000 บริเวณซอยบาน

นางสาวบัวผัด

หมูที่ 7

กองชาง

47 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา

 คสล. บริเวณถนนดานหนา

เทศบาลเมืองทับกวาง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

 60 ซม. จํานวน 75 ทอน บอพัก

 คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 เมตร

 จํานวน 8 บอ พรอมฝาบอพักฝา

เหล็ก

370,000 บริเวณถนนดานหนา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองชาง

48 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา

 คสล. พรอมบอพัก คสล. 

บริเวณดานหนาหมูบานทัตติยา 

หมูที่ 3

 โดยวางทอ คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จํานวน 165 ทอน บอพัก คสล. 

ขนาด 1.50 × 1.50 เมตร 

จํานวน 15 บอ พรอมฝาบอพัก

ฝาเหล็ก

981,300 บริเวณดานหนา

หมูบานทัตติยา 

หมูที่ 3

กองชาง



- 24 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณซอยจัดสรรทับกวาง หมูที่

 9

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 368.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 1,262.00 ตารางเมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 60 

เซนติเมตร จํานวน 328 ทอน บอ

พัก คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 

เมตร จํานวน 41 บอ และบอพัก 

คสล. ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร 

จํานวน 82 บอ พรอมฝาบอพักฝา

เหล็ก

2,650,000 บริเวณซอยจัดสรร

ทับกวาง หมูที่ 9

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงฝาบอพัก คสล. 

เปนฝาเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล

 6 ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3

 โดยเปลี่ยนฝาบอพักเปนฝาเหล็ก 

ขนาด 1.39 × 1.39 เมตร 

จํานวน 59 ฝา

470,000 บริเวณถนน

เทศบาล 6 

ชุมชนหนองปู 93 

หมูที่ 3

กองชาง



- 25 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

51 โครงการเปลี่ยนถังกรอง

น้ําประปาชุมชนบานไทย 

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด บริเวณ

ซอย 20 ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 3

 ถังกรองน้ําประปาชนิดเหล็กรูป

ทรงกระบอก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.15 เมตร สูง 

1.20 เมตร พรอมวัสดุอุปกรณ

สําหรับกรองน้ํา 

จํานวน 1 ลูก

65,000 บริเวณซอย 20

 ถนนเทศบาล 5 

หมูที่ 3

กองชาง

52 โครงการขยายผิวจราจร บริเวณ

ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนน

มิตรภาพ หมูที่ 9

 ขยายผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.25 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 400.00 ตารางเมตร

600,000 บริเวณถนน

เทศบาล 6 เชื่อม

ถนนมิตรภาพ หมูที่ 9

กองชาง

53 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. บริเวณซอยหมูบานออมเงิน

 ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมูที่ 6

 ขนาดรางระบายน้ํา คสล. กวาง 

0.50 × 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร 

พรอมฝารางเหล็ก

500,000 บริเวณซอยหมู

บานออมเงิน

ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา  หมูที่ 6

กองชาง



- 26 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณซอยบานนายบานเย็น 

ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร

 ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 122.05 เมตร

101,000 บริเวณซอยบาน

นายบานเย็น 

ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

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

เมืองทับกวาง

กองชาง

55 37,264,260
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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

1. เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ที่ประสบความเดือดรอน

 ขาดแคลน เครื่องอุปโภค บริโภค 

หรือที่อยูอาศัย ซึ่งเทศบาลจะ

ชวยเหลือโดยการจัดซื้อเปนวัสดุ

เครื่องอุปโภค - บริโภค

2. เทศบาลฯ ชวยเหลือประชาชน

ตามโครงการฯ จํานวน 22 ราย

เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางที่ประสบความ

เดือดรอนในเรื่องตางๆ

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง งานสังคม

สงเคราะห

กองสวัสดิการ

สังคม

1 100,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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.

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอม

ปฏิบัติเพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติ

จริง เปนการฝกเพื่อใหเกิดความ

ชํานาญนําไปสูการทําเปนอาชีพ

และรายไดเพิ่มขึ้น

2. ผูเขารวมโครงการเปนประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 32 

ชุมชน (จํานวน 80 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน

1. จัดอบรมภาควิชาการและภาค

ทัศนศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการ

ชุมชนมีโอกาสไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

นําไปสูการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็ง

และยั่งยืน

2. ผูเขารวมโครงการเปน

คณะกรรมการชุมชน 32 ชุมชน 

(จํานวนชุมชนละ 9 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

3 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

1. จัดอบรมภาควิชาการและ

ทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุใหดีขึ้นนําไปสูการพัฒนา

เทศบาล

2. ผูเขารวมโครงการเปนผูสูงอายุ 

ชาย – หญิง ในเขตเทศบาลฯ 32 

ชุมชน (จํานวนชุมชนละ 10 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ

4 โครงการอบรมและสงเสริม

อาชีพกลุมสตรีแมบาน

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอม

ปฏิบัติเพื่อใหกลุมสตรีแมบานได

ปฏิบัติจริง เปนการฝกเพื่อใหเกิด

ความชํานาญนําไปสูการทําเปน

อาชีพและทําใหกลุมสตรีแมบานมี

รายไดเพิ่มขึ้น

2. เปาหมายในการสํารวจ 32 

ชุมชนผูเขารวมโครงการเปนกลุม

สตรีแมบานในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง 32 ชุมชน (จํานวน 70 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ
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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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพตรีใน

เขตเทศบาล

1. จัดอบรมภาควิชาการ เพื่อเปน

การเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศน

ของสตรีไทยใหเปนที่ยอมรับและ

สรางทัศนคติที่ดีเอื้อตอการทํางาน 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเปน

พลังขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆใน

ชุมชน

2. ผูเขารวมโครงการเปนกลุมสตรี

แมบานในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 32 ชุมชน (จํานวน 50 คน)

50,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานกิจการสตรีฯ

6 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 

คนพิการ และคนดอยโอกาสใน

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง

1. เพื่อเปนขวัญและเสริมสราง

จิตใจใหกับผูสูงอายุและคนพิการ

2. เพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการไม

รูสึกวาถูกทอดทิ้ง

50,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงคราะห
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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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการสานสัมพันธครอบครัว 1. เพื่อสรางความรักความเขาใจ

และความสัมพันธที่ดีระหวาง

สมาชิกในครอบครัว

2. เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวได

ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

3. เพื่อใหความรูความเขาใจ

บทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว

30,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงคราะห

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน

1. จัดอบรมภาควิชาการและภาค

ทัศนศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชน

เกิดการคนควาและสืบคนขอมูล 

เพื่อนําไปประยุกตกับการ

ศึกษาศาสตรแขนงอื่นๆ

2. ผูเขารวมโครงการเปนเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง 32 ชุมชน (จํานวน 250 คน)

500,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการเด็กฯ
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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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

9 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหความรูความเขาใจ

ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํา

แนวพระราชดําริมาประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง

20,000 เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองสวัสดิการสังคม

9 3,250,000
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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 1. เพื่อเปนการสนับสนุน

สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ 

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

จํานวน 

494 ราย และผูพิการรายใหมที่

ขึ้นทะเบียนระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

5,491,200 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการสรางหลักประกัน

รายไดใหแกผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 

2,089 ราย

18,012,200 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการเบื้องตนใหแกผู

ติดเชื้อเอดสในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง จํานวน 22 ราย

132,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

3 23,635,400

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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 ขุมชน

500,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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



- 39 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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
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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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 2 ศูนย

กองการศึกษา

12 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 1 (สมุหพรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

20,000 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ของโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

20,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

14 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมไหวพอ

20,000 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

17 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

20,000 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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



- 44 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการเปดโลกการเรียนรู 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

35 โครงการวันไหวครู ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

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

20,000 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

40 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนนิคม

ทับกวางสงเคราะห 1

1.โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี

การเรียนรู

2.โครงการอาหารกลางวัน

2,400,000 โรงเรียนชุมชนนิคม

ทับกวางสงเคราะห 1

กองการศึกษา

41 เงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมทับกวาง

สงเคราะห 2

1.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

2.โครงการอาหารกลางวัน

800,000 โรงเรียนนิคมทับ

กวางสงเคราะห 2

กองการศึกษา

42 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานซับบอน 1.โครงการสรางหลังคาสนาม

เด็กเลนโรงเรียนบานซับบอน

2.โครงการอาหารกลางวัน

600,000 โรงเรียนบานซับบอน กองการศึกษา

43 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองผักบุง 1.โครงการปูพื้นกระเบื้อง

หองเรียนและระเบียงอาคาร

2.โครงการอาหารกลางวัน

650,000 โรงเรียนบาน

หนองผักบุง

กองการศึกษา

44 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปาไผ 1.โครงการจัดซื้อโตะ เกาอี้

หองประชุมโรงเรียนวัดปาไผ

2.โครงการอาหารกลางวัน

1,800,000 โรงเรียนวัดปาไผ 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

45 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1.โครงการปรับปรุงไฟฟาระบบ

เสียงและระบบซอมแซม

ภายในอาคารอเนกประสงค

2.โครงการอาหารกลางวัน

1,700,000 โรงเรียนอนุบาล

ทับกวาง

กองการศึกษา

46 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,706,300 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

47 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

2,358,100 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

48 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

300,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลต

กองการศึกษา

49 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กปาไผ

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,120,900 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปาไผ

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

50 โครงการคายภาษาอังกฤษ โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา

เลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมทางภาษากับครู

ตางชาติพรอมเกมสทักษะ

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

51 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. นักเรียนเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

100,000 รร.เทศบาลฯ 1

รร.เทศบาลฯ 2

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลตปา

ไผ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตรประไพชาเลต

กองการศึกษา

51 15,420,300
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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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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 80,000 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 5 แหง

ในเขตตําบลทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

6 เงินบํารุงศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองทับกวาง

เพื่อใชในการบริหารจัดการ

ของศูนยฯ

800,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมความรูและทัศน

ศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

อบรม และทัศนศึกษาดูงาน 200,000 -เทศบาลเมืองทับกวาง

-จังหวัดนครราชสีมา

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

8 โครงการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง

อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก (อถล.)

อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและ

โบราณคดีในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํารวจและจัดทําฐานขอมูล 50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

อบรม 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการปองกันปญหาโรค

ไขเลือดออกและโรคไขปวดขอ

ยุงลาย

ปฏิบัติการควบคุมและทําลาย

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ



- 54 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

14 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอ

อบรม 30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการนําผูเสพเขาสูระบบการ

บําบัดรักษา

เขาคาย 100,000 ตามที่จังหวัดกําหนด กอง

สาธารณสุขฯ

16 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนา

ผูผานการบําบัดรักษา

-ดําเนินการติดตามชวยเหลือ

-ตรวจปสสาวะ

50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

17 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนา

สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ั

-อบรม

-ทัศนศึกษาดูงาน

1,200,000 -เทศบาลเมืองทับกวาง

-จังหวัดราชบุรี

-จังหวัดกาญจนบุรี

กอง

สาธารณสุขฯ

18 โครงการรณรงคปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน

อบรม 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

19 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว อบรม 30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

20 โครงการรณรงคควบคุมและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

21 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว

56,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

22 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 280,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

23 โครงการกอสรางสถานที่พักพิง

สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

กอสรางสถานพักพิงสุนัขหรือ

แมวตามโครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี

2,720,000 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

24 โครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตว กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตว 1,500,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

25 โครงการกอสรางอาคารที่พักคนงาน กอสรางอาคารที่พักคนงาน 1,000,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

26 โครงการจัดซื้ออาหารสําเร็จรูป

สําหรับสุนัข/แมวจรจัด

ซื้ออาหารเม็ดสําเร็จรูป 

สําหรับสุนัข/แมวจรจัด

500,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

27 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริ

แกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

640,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

27 9,886,000



- 57 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

35,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

2 โครงการรณรงคปลูกฝง

จิตสาธารณะเพื่อตอตานการทุจริต

อบรมใหความรูเพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนตระหนักถึงการ

ตอตานการทุจริต

100,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

700,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานและลูกจาง

เพื่อจายเปนคาใชจายในอบรมของ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 



- 60 -

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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 

6 โครงการงานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในงานวันรัฐ

พิธีและพิธีการตางๆ หรือกิจกรรมที่

เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ 

2,000,000 สํานักงาน

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด

7 อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐ

หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณประโยชน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่วา

การอําเภอแกงคอยเพื่อใชในการ

ดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี 

งานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรม และ

สาธารณกุศลตางๆ อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

50,000 อําเภอแกงคอย สํานักปลัด

7 3,035,000
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.3 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 โครงการถนนสีขาว เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการถนน

สีขาว

20,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานเทศกิจ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

150,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 โครงการฝกอบรมทบทวน อป

พร.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรมทบทวน อปพร.

200,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 370,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.3 แผนงาน สาธารณสุข

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 โครงการกอสรางโรงจอด

รถบรรทุกขยะ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 

42.00เมตร จํานวน 1 หลัง

1,800,000 โรงปุย หมูที่ 1 กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการกอสรางหองเก็บของ

พรอมที่พักคนงาน

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 

12.00เมตร จํานวน 1 หลัง

1,200,000 โรงปุย หมูที่ 1 กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางที่ลาง

รถบรรทุกขยะ

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 

243.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,215.00 ตารางเมตร

400,000 โรงปุย หมูที่ 1 กอง

สาธารณสุขฯ

3 3,400,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.4 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 
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5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.5 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. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.0๒ 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ ครุภัณฑทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ครุภัณฑทั้งหมด

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 4.00% 19,300             0.24% กองสวัสดิการสังคม

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 12.00% 450,000           5.70% กองวิชาการและแผนงาน

3. แผนงานสาธารณสุข 2 8.00% 10,500             0.13%
กองสาธารณสุขแลฃะ

สิ่งแวดลอม

4. แผนงาการศึกษา 1 4.00% 500,000           6.33% กองการศึกษา

5. แผนงานเคหะและชุมชน 3 12.00% 63,200             0.80% กองชาง

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 24.00% 6,669,500         84.43%
สํานักปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 24.00% 147,200           1.86% สํานักปลัดเทศบาล

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 12.00% 39,600             0.50%
สํานักปลัดเทศบาล

งานเทศกิจ

รวมทั้งสิ้น 25 100.00% 7,899,300       100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครุภัณฑและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

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 ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 20 ลานพิกเซล

-กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด 20 ลานพิกเซล

19,300 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 19,300

2. แผนงานบริหารทั่วไป
2 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบ

กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 

พรอมอุปกรณครบชุด

-ซื้อและติดตั้งลูกขายระบบกระจาย

เสียงทางไกลอัตโนมัติ พรอมอุปกรณ

ครบชุด

400,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

3 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 

1 จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง

18,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

4 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA 

จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA 

จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

32,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

รวม 3 450,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 



- 67 -

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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

3. แผนงานสาธารณสุข
5 ครุภัณฑ

สํานักงาน

เกาอี้นวม จํานวน 10 ตัวๆละ 

700บาท

-เกาอี้นวม จํานวน 10 ตัวๆละ 700

บาท

7,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สาธารณสุข

6 ครุภัณฑ

สํานักงาน

ตูเก็บแฟม 20 ชอง จํานวน 1 ตู -ตูเก็บแฟม 20 ชอง จํานวน 1 ตู 3,500 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สาธารณสุข

รวม 2 10,500

4. แผนงานการศึกษา
7 ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่

บริเวณอาคารอเนกประสงค 

ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

-จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณอาคาร

อเนกประสงค ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่

 6

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

ประกอบดวย

1. อุปกรณบริหารหัวไหล 

จํานวน 1 เครื่อง

2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว

จํานวน 1 เครื่อง

3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด 

จํานวน 1 เครื่อง

500,000 ชุมชนหัวเขา

เกตุ หมูที่ 6

กอง

การศึกษา



- 68 -

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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

4. อุปกรณนวดหลัง 

จํานวน 1 เครื่อง

5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก

 จํานวน 1 เครื่อง

6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา 

จํานวน 1 เครื่อง

7. อุปกรณเอนปนจักรยาน

จํานวน 1 เครื่อง 

8. อุปกรณปนกรรเชียงบก 

จํานวน 1 เครื่อง

9. ปายแสดงวิธีการเลน จํานวน 8 

ปาย   *พรอมติดตั้ง

รวม 1 500,000



- 69 -

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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

5.  แผนงานเคหะและชุมชน
8 ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อเครื่องเจาะดิน 1 เครื่อง -จัดซื้อเครื่องเจาะดิน ขอมูลทาง

เทคนิคเครื่องยนต 2 STROKES 

ขนาด เครื่องยนต 49.4 CC กําลัง 4

 HP ความเร็วรอบ 7000 RPM ชุด

ขับเคลื่อน เกียรทด เพลาลูกปน 

คารบูเรเตอร แบบปม ความจุน้ํามัน 

(ลิตร) 1.1 ลิตร น้ําหนักรวม 8.9 

Kgs จํานวน 1 เครื่อง

8,500 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

9 ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card) จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card) จํานวน 1 เครื่อง

700 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

10 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด

 LED ขาวดํา แบบ Network 

สําหรับกระดาษ ขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 54,000 

บาท

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด 

LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ

กระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 

เครื่องๆละ 54,000 บาท

54,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองชาง

รวม 3 63,200



- 70 -

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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
11 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM

 ชนิดประจําที่ ขนาดกําลังสง 30 

วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง

ไมโครโฟน พาวเวอรซัพพลาย 

คูมือการใชงาน  จํานวน 3 

เครื่องๆละ 28,000 บาท

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดประจําที่ ขนาดกําลัง

สง 30 วัตต ประกอบดวย ตัวเครื่อง

ไมโครโฟน พาวเวอรซัพพลาย คูมือ

การใชงาน  จํานวน 3 เครื่องๆละ 

28,000 บาท

84,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

12 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000 

บาท

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน

 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท

60,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

13 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  

ชนิด Self Support  ความสูงไม

นอยกวา 30 เมตร

จัดซื้อเสาอากาศวิทยุ แบบ Tower  

ชนิด Self Support  ความสูงไมนอย

กวา 30 เมตร

399,500 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

14 ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว

พรอมอุปกรณ ติดตั้งเครื่องฉีด

ดับเพลิงโฟมแรงดันสูง มีถังน้ํา ถัง

น้ํายาโฟมและมีระบบผสมโฟมใน

ตัวแรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา

 40 บาร จํานวน 1 คัน

จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพรอม

อุปกรณ ติดตั้งเครื่องฉีดดับเพลิงโฟม

แรงดันสูง มีถังน้ํา ถังน้ํายาโฟมและมี

ระบบผสมโฟมในตัวแรงดันใชงาน

สูงสุดไมนอยกวา 40 บาร จํานวน 1

 คัน

5,500,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)
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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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

15 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม

อุปกรณ บริเวณหนาโรงเรียน

อนุบาลทับกวางถึงสะพานกลับรถ

หนานิคม จํานวน 3 จุด

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 

บริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

ถึงสะพานกลับรถหนานิคม จํานวน 3

 จุด

458,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

16 ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร

หรือการแพทย

จัดซื้อเตียงรถเข็นผูปวยพรอมชุด

ล็อคฐานเตียง และฐานเตียง

ประจํารถพยาบาล

จัดซื้อเตียงรถเข็นผูปวยพรอมชุดล็อค

ฐานเตียง และฐานเตียงประจํา

รถพยาบาล

168,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

(งานปองกัน

ฯ)

รวม 6 6,669,500

7. แผนงานบริหารงานทั่วไป
17 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน

  1 เครื่องๆละ 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1

 เครื่องๆละ 30,000 บาท

30,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

18 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ (Multifunction) 

ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 

บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ (Multifunction) 

ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท

17,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)

19 ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

 จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,800 

บาท

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 

KVA จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,800 

บาท

5,800 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)
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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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

20 ครุภัณฑ

สํานักงาน

 โตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5 ×67×75.3 ซม. จํานวน

 2 ชุดๆละ 4,800 บาท

-จัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5 ×67×75.3 ซม. จํานวน 2 

ชุดๆละ 4,800 บาท

9,600 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

21 ครุภัณฑ

สํานักงาน

 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

-จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 

ตัวๆละ 3,000 บาท

12,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

22 ครุภัณฑ

สํานักงาน

 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาดไมนอย

กวา 24,000 บีทียู  จํานวน 2 

เครื่องๆละ 34,600 บาท รวม

คาติดตั้ง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาดไมนอยกวา 

24,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่องๆ

ละ 34,600 บาท รวมคาติดตั้ง

72,800 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ

รวม 6 147,200

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
23 ครุภัณฑ

สํานักงาน

โตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5×67×75.3 ซม. จํานวน 

2 ตัวๆละ 4,800 บาท

จัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็กยาว 

107.5×67×75.3 ซม. จํานวน 2 

ตัวๆละ 4,800 บาท

9,600 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

24 ครุภัณฑ

สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ

 3,000 บาท

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท

6,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)
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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. 2562 พ.ศ. 2563
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ประเภทครุภัณฑที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด.0๒/1 

25 ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 12,000 

บาท ประกอบดวย ตัวเครื่อง 

แทนชารจ แบตเตอรี่ 1 กอน เสา

ยาง เหล็กพับ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน

 2 เครื่องๆละ 12,000 บาท 

ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารจ 

แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ

24,000 สํานักงาน

เทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

รวม 3 39,600


	แผนดำเนินงาน-63
	ปก

	แผนดำเนินงาน-63
	สารบัญ

	บทนำ
	แผนดำเนินงาน-63
	บัญชีสรุป
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5
	บัญชีสรุป (ครุภัณฑ์)
	บัญชีครุภัณฑ์ (63)


