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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 บทนํา 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            

พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสี่ป  เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสี่ปในปท่ีจัดทํางบประมาณ

รายจายไปจัดตั้งงบประมาณรายจาย  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยดวยความรอบคอบ        

และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  และจัดทําแผนดําเนินงานเ พ่ือแสดงถึงรายละเอียด           

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดประจํางบประมาณนั้น  ซ่ึงแผนการดําเนินงานจะ

เปนเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น          

ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและทําใหการติดตามและ

ประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดําเนินการท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลเมืองทับกวาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เพ่ือใหมีเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 
 3. ทําใหแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 4. ทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2548 ขอ 26 

  ขอ 26 การจัดทําแผนดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 



2 
 

 ขอ 12 ใหยกเลิกความในขอ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 “ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน” 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. เปนเอกสารท่ีแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
 2. ใชเปนแนวทางในการดําเนินการของเทศบาล  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 3. การดําเนินโครงการมีความสะดวก  คลองตัว  และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 4. ใชเปนแนวทางและขอมูลในการติดตามประเมินผล 

-------------------------------------- 
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1.1  บทนํา

"แผนดําเนินงาน"   หมายความวา   แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป

งบประมาณนั้น

"โครงการพัฒนา" หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว

1.2  วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดําเนินการ

ในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและ

 การจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามประเมินผล

เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(หมวด ๕ ขอ ๒๖) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปน

แผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

สวนที่ ๑

บทนํา



จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

ผูบริหารทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใช



ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ

ดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบได

จากหนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานจังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน ๒ สวน คือ

สวนที่ ๑  บทนํา

สวนที่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อประกาศใช  

การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เรื่อง  แผนการดําเนินงานประจําป  เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบ

ไดอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานเปนมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลเมื่อ

สิ้นปงบประมาณ  มีความสะดวกมากขึ้น



จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

สรางโครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 22            8.70% 26,383,200      12.99% กองชาง

  ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1              0.40% 203,900           0.10% สํานักปลัดเทศบาล

  ๑.5 แผนงานการศึกษา 2              0.79% 4,415,000        2.17% กองการศึกษา

รวม 25           9.88% 31,002,100     15.27%

3
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

เทศบาลเมืองทับกวาง

จํานวนงบประมาณยุทธศาสตร / แผนงาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01 

แบบ ผด.01 



จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 1              0.40% 300,000           0.15% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7              2.77% 2,790,000        1.37% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๓ แผนงานงบกลาง 3              1.19% 19,851,600      9.78% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5              1.98% 1,130,000        0.56% กองการศึกษา

  ๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2              0.79% 3,040,000        1.50%
สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 18           7.11% 27,111,600     13.35%

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน

4

จํานวนงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

แบบ ผด.01 



จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 46            18.18% 11,916,549      5.87% กองการศึกษา

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5              1.98% 1,600,000        0.79% กองการศึกษา

  ๓.๓  แผนงาน การศึกษา (อุดหนุน) 2              0.79% 8,032,000        3.96% กองการศึกษา

รวม 53           20.95% 21,548,549     10.61%

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 20            7.91% 2,385,000        1.17% กองสาธารณสุขฯ

  ๔.๒ แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน) 4              1.58% 1,670,000        0.82% กองสาธารณสุขฯ

รวม 24           9.49% 4,055,000       2.00%

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน

5

จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

แบบ ผด.01 



จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  5.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 8              3.08% 11,660,000      5.74%
สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ

แผนงาน

  5.๒ แผนงาน การศึกษา 2              0.77% 400,000           0.20% กองการศึกษา

  5.๓ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3              1.15% 600,000           0.30%
สํานักปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

  5.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (อุดหนุน) 1              0.38% 100,000           0.05% สํานักปลัดเทศบาล

  5.7 แผนงาน เคหะและชุมชน 1              0.38% 200,000           0.10% กองชาง

รวม 15           5.93% 12,960,000     6.38%

รวมทั้งสิ้น 135         53.36% 96,677,249     47.62%

6
เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยก

หนองปู 93 ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3,6

ตูควบคุมไฟสัญญาณไฟจราจรระบบ

 FIXED TIME เสาเหล็กไฟจราจร

ขนาด Ø4" โดยสัญญาณแบบ LED 

ชนิด 4 ดวงโคม

1,500,000   กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยเพชรไผทอง 10 หมูที่ 2 (ชุมชน

เพชรไผทอง)

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 200.00 

ตารางเมตร

180,000 หมูที่ 2

บริเวณซอยเพชร

ไผทอง 10 

ชุมชนเพชรไผทอง

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลัง

โรงเรียนหนองผักบุง ชุมชนบานหนอง

ผักบุง หมูที่ 7 (ชุมชนหนองผักบุง)

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 74.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 296.00 

ตารางเมตร

266,400 หมูที่ 7 

ซอยหลังโรงเรียน

หนองผักบุง

ชุมชนบานหนองผักบุง 

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย1 

ชุมชนจัดสรรทับกวาง หมูที่ 9 (ชุมชน

จัดสรรทับกวาง)

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 33.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 99.00 

ตารางเมตร

120,000 หมูที่ 9

 ซอย1 ชุมชน

จัดสรรทับกวาง 

กองชาง

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอม

บอพัก บริเวณซอยรานอาหารราณี 

ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7 (ชุมชน

หนองบัวบาน)

กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.50 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

110.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก

บอพัก คสล.ขนาด 1.30x0.80 

เมตร จํานวน 2 บอ พรอมฝาบอพัก

เหล็ก

525,000 หมูที่ 7 

บริเวณซอย

รานอาหารราณี 

ชุมชนหนองบัวบาน 

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก

คอน  กรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูที่ 

1 ถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร 

ถนนเทศบาล3 หมูที6่ (ชุมชนเขามัน

และชุมชนบานโปงพัฒนา)

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 

1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

7,350.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

2,205,000 หมูที1่,หมูที6่ 

บริเวณสี่แยก

เขามันถึงบริเวณ

สี่แยกไฟสัญญาณ

จราจร ถนนเทศบาล3 

กองชาง



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ซอยบานนางสายทอง อวนดี ชุมชน

บานโปงพัฒนา หมูที่ 6 (ชุมชนบาน

โปงพัฒนา)

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 154.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 462.00 

ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล.

ขนาดØ 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน

500,000 หมูที่ 6 

บริเวณซอยบานนาง

สายทอง อวนดี 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง

ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 9 (ชุมชน

เฟองฟา)

ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทศบาล 5 

โดยปูบล็อกคอนกรีตแบบคดกริช

หนา 6.00 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 2,550.00 ตารางเมตร

1,305,800 หมูที่ 9 

เกาะกลางถนน

เทศบาล 5 

กองชาง

9 โครงการกอสรางโครงหลังคาเหล็ก 

บริเวณลานกีฬาอางน้ําใจชุมชนเพชร

ไผทอง หมูที่ 2 (ชุมชนเพชรไผทอง)

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก ขนาด

กวาง 20.00 เมตร ยาว 42.00 

เมตร

2,940,000 หมูที่ 2 

บริเวณลานกีฬา

อางน้ําใจ

ชุมชนเพชรไผทอง 

กองชาง



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ซอยบานนายวรพงษ ชุมชนคุมไผทอง

 หมูที่ 8 (ชุมชนคุมไผทอง)

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 102.00 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

408.00 ตารางเมตร

367,000 หมูที่ 8 

บริเวณซอย

บานนายวรพงษ 

ชุมชนคุมไผทอง 

กองชาง

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บ

ริเวณคุมไผทอง ซอย 8 ถึงลํารางบาน

นางแดง มะลินทสิงห หมูที่ 8 (ชุมชน

คุมไผทอง)

กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.50 

เมตร ยาว 152.00 เมตร ลึกเฉลี่ย

 0.50 เมตร

610,000 หมูที่ 8 

บริเวณคุมไผทอง 

ซอย 8 ถึงลํารางบาน

นายแดง 

มะลินทสิงห

กองชาง

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณบานนายประสาน ชุมชนคุมไผ

ทองหมูที่ 8 (ชุมชนคุมไผทอง)

กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 0.50 

เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร

223,000 หมูที่ 8 

บริเวณบาน

นายประสาน 

ชุมชนคุมไผทอง

กองชาง
ดําเนินการ 



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ซอยบานนายทวิต ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8 (ชุมชนคุมไผทอง)

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 62.00 

เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 248.00 ตารางเมตร

225,000 หมูที่ 8 

บริเวณซอย

บานนายทวิต 

ชุมชนคุมไผทอง 

กองชาง

14 โครงการยายถังประปาแชมเปญ

บริเวณชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 6 

(ชุมชนหนองผักบุง)

ยายถังประปาแชมเปญ ขนาดสูง 

12.00 เมตร พรอมติดตั้งระบบใหม

100,000 หมูที่ 6 

บริเวณชุมชน

หนองผักบุง 

กองชาง

15 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

บริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 1 

(ชุมชนสะพานสอง)

กอสรางทอลอดเหลี่ยม จํานวน 2 

ชอง ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว

 6.00 เมตร พรอมซอมแซมผิว

จราจร 20.00 ตารางเมตร

330,000 หมูที่ 7 

บริเวณชุมชน

สะพานสอง ซอย 1

กองชาง

16 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

บริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 2 

(ชุมชนสะพานสอง)

กอสรางทอลอดเหลี่ยม จํานวน 2 

ชอง ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว

 6.00 เมตร พรอมซอมแซมผิว

จราจร 48.00 ตารางเมตร

350,000 หมูที่ 7

บริเวณชุมชน

สะพานสอง 

ซอย 2 

กองชาง



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

17 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ถนนเทศบาล 4 ซอย 3

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 308.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 924.00 ตาราง

เมตร

831,000 หมูที่ 1

 บริเวณถนน

เทศบาล 4 ซอย 3

กองการศึกษา

18 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบาน

ถ้ําพระโพธิสัตว ชวงที่แยกตัดกับถนน

เทศบาล 3 ทั้ง สองฝง (ชุมชนบาน

โปงพัฒนา)

กอสรางถนน คสล.เพื่อขยายผิว

จราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 

100.00เมตร หนา 0.20 เมตร ฝง

ละ 2 ชองจราจร พรอมไหลทางรวม

 4 ชองจราจร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร

1,560,000 หมูที่ 6

 ชวงที่แยกตัดกับ

ถนนเทศบาล 3 

ทั้งสองฝง 

ชุมชนบานโปงพัฒนา

กองชาง



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

แบบ ผด.0๒ 

19 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบาน

ถ้ําพระโพธิสัตว ชวงสี่แยกตัดกับถนน

เทศบาล 6 ทั้ง 4 สาย (ชุมชนหนองปู

 93)

กอสรางถนน คสล.เพื่อขยายผิว

จราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 

100.00เมตร หนา 0.20 เมตร ฝง

ละ 2 ชองจราจร พรอมไหลทางรวม

 4 ชองจราจร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร

3,120,000 หมูที่ 3 , หมูที่ 6

ชวงที่แยกตัดกับ

ถนนเทศบาล 6 

ชุมชนหนองปู 93

ชุมชนบานไทย 

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ซอยขางคอสะพาน หจก.ณวพล หมูที่

 3 (ชุมชนบานไทย)

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 250.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 1,250.00 

ตารางเมตร

1,125,000 หมูที่ 3 

บริเวณซอยขางคอ

สะพาน หจก.ณวพล 

ชุมชนบานไทย

กองชาง

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา หมู 1-10 ต.ทับกวาง 4,500,000 ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

22 อุดหนุนขยายเขตประปา หมู 1-10 ต.ทับกวาง 3,500,000     ในเขตเทศบาล    

เมืองทับกวาง

กองชาง

, ,



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อน

อัตโนมัติ บริเวณประตูทางเขา

สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

ชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติขนาด

 2.93x3.58 เมตร และ 

2.20x3.78 เมตร จํานวน 2 ชุด

203,900 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

1 203,900

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.5 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 1 (สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 

3 ชั้น

กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดØ

 0.60 เมตร เมตร พรอมบอพัก คสล.

ขนาด 1.10x1.10 เมตร รวม

ระยะทางยาว 160.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองทับกวาง)

320,000 บริเวณหนาโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) ถึงอาคาร

เรียน 3 ชั้น

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุม

สนามฟุตซอลหลังสํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล

ขนาดกวาง 26.00 เมตร ยาว 45.00

 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

4,095,000 สนามฟุตซอลหลัง

สํานักงานเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองการศึกษา

2 4,415,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.5 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลทับ

กวาง 1 (สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 

3 ชั้น

กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดØ

 0.60 เมตร เมตร พรอมบอพัก คสล.

ขนาด 1.10x1.10 เมตร รวม

ระยะทางยาว 160.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองทับกวาง)

320,000 บริเวณหนาโรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอม) ถึงอาคาร

เรียน 3 ชั้น

กองการศึกษา

2 โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุม

สนามฟุตซอลหลังสํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล

ขนาดกวาง 26.00 เมตร ยาว 45.00

 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองทับกวาง)

4,095,000 สนามฟุตซอลหลัง

สํานักงานเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองการศึกษา

2 4,415,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการชวยเหลือประชาชนที่

เดือดรอน ในเขตเทศบาลฯ (แผน

ชุมชน)

เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตเทศบาล

เมืองทับกวางที่ประสบ    ความ

เดือดรอนในเรื่องตางๆ

300,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

1 300,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชนในเขตเทศบาล (แผนชุมชน)

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอม

ภาคปฏิบัติเพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติ

จริง เปนการฝกเพื่อใหเกิดความ

ชํานาญนําไปสูการทําเปนอาชีพและ

รายไดเพิ่มขึ้น

2. ผูเขารวมโครงการเปนประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง 32 ชุมชน 

(จํานวน 80 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

2 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุม

สตรีแมบาน (แผนชุมชน)

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอมปฏิบัติ

เพื่อใหกลุมสตรีแมบานไดปฏิบัติจริง 

เปนการฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญ

นําไปสูการทําเปนอาชีพและทําใหกลุม

สตรีแมบานมีรายไดเพิ่มขึ้น

2. เปาหมายในการสํารวจ 32 ชุมชน

ผูเขารวมโครงการเปนกลุมสตรีแมบาน

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 32 

ชุมชน (จํานวน 100 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 1. จัดการสํารวจขอมูลความจําเปน

พื้นฐานของประชาชน ทําใหทราบถึง

ขั้นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในดาน

ตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนา

เทศบาล

2. เปาหมายในการสํารวจ 32 ชุมชน

40,000 ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง

 32 ชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพตรีในเขต

เทศบาล (แผนชุมชน)

1. จัดอบรมภาควิชาการ เพื่อ

เสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของสตรี

ไทยใหเปนที่ยอมรับและสรางทัศนคติ

ที่ดีเอื้อตอการทํางาน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและเปนพลังขับเคลื่อน

กิจกรรมตางๆในชุมชน

2. ผูเขารวมโครงการเปนกลุมสตรี

แมบานในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

32 ชุมชน (จํานวน 50 คน)

50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานของคณะกรรมการชุมชน

1. จัดอบรมภาควิชาการและภาคทัศน

ศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการชุมชนมี

โอกาสไดรับความรูเพิ่มขึ้น เกิดความ

รักความสามัคคีในชุมชน นําไปสูการ

พัฒนาชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ผูเขารวมโครงการเปน

คณะกรรมการชุมชน 32 ชุมชน 

(จํานวนชุมชนละ 9 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชน (แผนชุมชน)

1. จัดอบรมภาควิชาการและภาคทัศน

ศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดการ

คนควาและสืบคนขอมูล เพื่อนําไป

ประยุกตกับการศึกษาศาสตรแขนงอื่นๆ

2. ผูเขารวมโครงการเปนเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

32 ชุมชน (จํานวน 80 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

(แผนชุมชน)

1. จัดอบรมภาควิชาการและทัศน

ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ใหดีขึ้นนําไปสูการพัฒนาเทศบาล

2. ผูเขารวมโครงการเปนผูสูงอายุ ชาย

 – หญิง ในเขตเทศบาลฯ 32 ชุมชน 

(จํานวนชุมชนละ 10 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

7 2,790,000



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.3 แผนงาน งบกลาง

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 1. เพื่อเปนการสนับสนุนสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกผูพิการ ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 447

 ราย และผูพิการรายใหมที่ขึ้น

ทะเบียนระหวางปงบประมาณ พ.ศ.

 2561

4,473,600 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการสรางหลักประกันรายได

ใหแกผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง จํานวน 1,337 ราย

15,246,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการเบื้องตนใหแกผูติด

เชื้อเอดสในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง จํานวน 18 ราย

132,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

3 19,851,600

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการวันเด็กแหงชาติ 1 ครั้ง 500,000 สนามกีฬาเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาพนักงานเทศบาล

ในเขตจังหวัดสระบุรี

ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ไดเลน

กีฬาและออกกําลังกาย และสนใจเขา

รวมกิจกรรม

30,000 จังหวัดกําหนด กองการศึกษา

3 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

สํานักงานเทศบาล

ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง เขารวม

กิจกรรม

100,000 สนามกีฬาเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองการศึกษา

4 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล จํานวน 

100 คน

400,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัด

และพื้นที่รับผิดชอบของ ทม.ทับกวาง

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล จํานวน 

1,200 คน

100,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 1,130,000



--

2 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

2.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ผูรวมโครงการ 7,000 คน 3,000,000 สํานักงานเทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น อบรมใหความรูกับประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง จํานวน 100 คน

40,000 สํานักงานเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กองวิชาการและ

แผนงานงาน

บริการและเผยแพร

วิชาการ

2 3,040,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.ทับกวาง

1,000,000 คายลูกเสือ กอง

การศึกษา

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนในเขตเทศบาล

1 ครั้ง 100,000 คายเยาวชน กอง

การศึกษา

3 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 แหง

4,810,228 โรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

การศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวัน รร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1,040,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการอาหารกลางวัน รร.เทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

740,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

6 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.จิตรประไพชาเลต 392,200 ศพด.จิตรประไพชา

เลต

กอง

การศึกษา

7 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ปาไผ 784,000 ศพด.ปาไผ กอง

การศึกษา

8 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

9 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดป 8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

10 โครงการวันแมแหงชาติ 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

11 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดป 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

ดําเนินการ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

12 โครงการคายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

13 โครงการวันไหวครู 1 ครั้ง 5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

14 โครงการวันวิทยาศาสตร 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

15 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1 ครั้ง 25,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

ดําเนินการ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

16 โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ

1 ครั้ง 8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

17 โครงการกีฬาสีภายใน 1 ครั้ง 20,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

18 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน

1 ครั้ง 8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

19 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 1 ครั้ง 5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

20 โครงการวันพอแหงชาติ 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

21 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

ชุมชน และผูปกครองนักเรียน

2 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

22 โครงการปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1

23 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

รร.เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1,280,222 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.1



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

รร.เทศบาลทับกวาง 2            

   (จิตรประไพชาเลต)

873,799 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

25 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

26 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

27 โครงการกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองทับกวาง  "หนูนอย

เกมส"

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

28 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

29 โครงการคายลูกเสือ เนตรนารีนอย ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

30 โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

31 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

32 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

33 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

34 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย

35 โครงการจัดการประชุมผูปกครองเด็ก

เล็ก

ศูนยฯจิตรประไพชาเลต          

 และศูนยฯ ปาไผ

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 2 

ศูนย



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

36 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

37 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

ตลอดป 5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

38 โครงการวันแมแหงชาติ โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1 ครั้ง 15,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

39 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดป 10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

40 โครงการวันวิทยาศาสตร โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1 ครั้ง 10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

41 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1 ครั้ง 20,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

42 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 1 ครั้ง 6,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

43 โครงการกีฬาสีภายใน 1 ครั้ง 15,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

44 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2

 (จิตรประไพชาเลต))

ตลอดป 8,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2

45 โครงการเปดโลกการเรียนรู 1 ครั้ง 65,000 รร.เทศบาลฯ 2 กอง

การศึกษา

รร.ท.2



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

46 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง

ศพด. 2 แหง 379,100 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 2 ศูนย

กอง

การศึกษา

46 11,916,549



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการประเพณีลอยกระทง 1 ครั้ง 500,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

การศึกษา

2 โครงการจัดงานขึ้นปใหม 1 ครั้ง 100,000 ภายในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

การศึกษา

3 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน เยาวชน 120 คน 400,000 วัดเขามันธรรมาราม กอง

การศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการประเพณีสงกรานต 1 ครั้ง 500,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

การศึกษา

5 โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม 1 ครั้ง 100,000 วัดพระพุทธบาทฯ กอง

การศึกษา

5 1,600,000



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.3 แผนงานการศึกษา (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

แบบสปช. 2/28                   

  

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง

สงเคราะห1

1.โครงการพัฒนาหองเรียนเพื่อ

คุณภาพการเรียนการสอน        

      

ร.ร.นิคมทับกวางสงเคราะห 2   

  

1.โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)      

          โรงเรียนวัดปาไผ 

1.โครงการปรับปรุงอาคาร

ประกอบ 

โรงเรียนบานหนองผักบุง

1.โครงการจัดหาสื่อการเรียน

1,000,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กอง

การศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.3 แผนงานการศึกษา (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

2.โครงการจัดหาสื่อการเรียน

การสอนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบานซับบอน 

1.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ 

อากาศ หองประชุมโรงเรียน 

 2.โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย

เสียงชุดสําเร็จเคลื่อนที่ ใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทางไกลผานดาวเทียม

3.โครงการจัดซื้อเครื่องรับ

โทรทัศนเพื่อสงเสริมการเรียน

การสอน

2 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาล

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 6 แหง 7,032,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กอง

การศึกษา

2 8,032,000



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปลูกตนไม 100,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด ทําความสะอาดทางสาธารณะ 100,000 ถนนเทศบาล 5 สี่แยก

องคการเภสัชกรรม

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ อบรม 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ตรวจรานอาหาร 15,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร ออกตรวจตลาด 15,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษา

ดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

จัดอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง

ทัศนศึกษาดูงาน 

จ.สุพรรณบุรี

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการปองกันปญหาโรค

ไขเลือดออกและโรคไขปวดขอยุงลาย

ออกปฏิบัติการหยอดทราย

รวมกับ อสม.

80,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงคปองกันปญหาโรค

ขาดสารไอโอดีน

จัดอบรม 10,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

9 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว อบรมเชิงวิชาการใหความรูความ

เขาใจเฝาระวังเรื่องโรคระบาด

สัตว

30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการวัน อสม. ทําบุญถวายภัตตาหาร ถวาย

สังฆทาน ทํากิจกรรม

สาธารณประโยชน

50,000 วัดในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอ

จัดอบรม 40,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

12 โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ยาคุมกําเนิด ทําหมันสุนัข,แมว

80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายา

เสพติด

อบรม 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

14 โครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็ง

เอาชนะยาเสพติด

เดินรณรงค 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

15 โครงการนําผูเสพเขาสูเขาสูระบบการ

บําบัดรักษา

คายบําบัด 150,000 มณฑลทหารบกที่ 18 กอง

สาธารณสุขฯ

16 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผู

ผานการบําบัดรักษา

อบรมอาชีพ 50,000 มณฑลทหารบกที่ 18 กอง

สาธารณสุขฯ

17 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด ของศูนยประสานงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล

เมืองทับกวาง

จัดประชุมคณะกรรมการ 

ศอ.ปส.ทม.

15,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

18 โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

แหลงทรัพยากรและโบราณคดีในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

อบรมและสํารวจ 50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

จัดประชุม 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

20 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

เชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

จัดอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง

ทัศนศึกษาดูงาน 

จ.ลําพูน จ.เชียงใหม

กอง

สาธารณสุขฯ

20 2,385,000



--

4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 อุดหนุนการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของหนวยงาน

รัฐหรือเอกชน

อุดหนุน 32 ชุมชน 469,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

2 โครงการบูรณาการ งบประมาณใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 ประจําปงบประมาณ 2561

อุดหนุน ศป.ปส.แกงคอย 200,000 (ศป.ปส.อ.แกงคอย) กอง

สาธารณสุข

ฯ

3 โครงการสนับสนุนปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด เพื่อสรางความเข็ม

แข็งในระดับหมูบาน/ตําบล ประจําป

งบประมาณ 2561 (ศป.ปส.อ.แกง

คอย)

อุดหนุน ศป.ปส.แกงคอย 520,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

4 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

อบรมใหความรูในการพัฒนา

ศักยภาพดานสาธารณสุขใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

481,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

4 1,670,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 1 ครั้ง 1,000,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานลูกจาง

1 ครั้ง 100,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 ครั้ง 50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

4 โครงการงานรัฐพิธี 1.โครงการวันปยมหาราช         

2.โครงการ วันเฉลิมพระชน

พรรษาพระเจาอยูหัว        

3.โครงการวันแมแหงชาติ  ฯลฯ

3,500,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 

5 ตอเติมและดัดแปลงอาคาร ตลอดป 200,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

6 ติดตั้งระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองทับ

กวาง

เพื่อจัดเก็บเอกสารราชการให

เปนระบบและงายตอการคนหา

และลดการใชกระดาษ

2,000,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

7 ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

ตลอดป 4,770,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ทุกกอง

8 โครงการอบรมใหความรูกับ

ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหความรูกับประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง จํานวน 100 คน

40,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน 

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

8 11,660,000



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.2 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการซอมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอมห)

1 ครั้ง 200,000 รร.เทศบาลฯ 1 รร.เทศบาลฯ 1

2 โครงการซอมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1 ครั้ง 200,000 รร.เทศบาลฯ 2 รร.เทศบาลฯ 2

2 400,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก

นิรภัย 100 %

ลดอุบัติเหตุจราจรบนทองถนน

ประชาชน นักเรียน จํานวน 50

 คน

100,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด 

งานเทศกิจ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

๑ ครั้ง/ป 150,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 1ครั้ง/ป สมาชิก อปพร.ในเขต

พื้นที่

350,000  จังหวัดเชียงราย  

จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 600,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 อุดหนุนหนวยงานของภาครัฐหรือ

องคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

1. โครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ประจําป 2561

2. โครงการขอรับเงินอุดหนุน

เพื่อบริหารจัดการศูนยรวม

ขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ ประจําป

งบประมาณ 2561

100,000 อําเภอแกงคอย สํานักปลัด

1 100,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.6 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ไมใชงบประมาณ)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ดําเนินการ

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 โครงการอบรมใหความรูกับประชาชน 

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหความรูกับประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง จํานวน 100 คน

40,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

 งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

1 40,000

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



--

5 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5.7 แผนงาน เคหะและชุมชนชุมชน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 คาจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอก

จางเอก สํารวจออกแบบ

ประมาณราคาถนน ระบบทอ 

ระบายน้ํา สะพาน เกาะกลาง

ถนน ทางเทา ฯลฯ

200,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับ

กวาง

กองชาง

1 200,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ 

จํานวน 1 ตู

-ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ

 จํานวน 1 ตู

7,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

รวม 1 7,000

1.2 แผนงานสาธารณสุข
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 ตูเหล็ก 2 บาน -ตูเหล็ก 2 บาน 11,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

2 ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู -ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

รวม 2 16,500

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒/1 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู รวมคาติดตั้ง จํานวน 2

 ตัวๆละ 28,600 บาท

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู รวมคาติดตั้ง จํานวน 

2 ตัวๆละ 28,600 บาท

57,200 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 57,200

1.4 แผนงานการศึกษา
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 มานั่ง จํานวน 40 ตัว -มานั่ง จํานวน 40 ตัว 50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองศึกษา

รวม 1 50,000

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 

16,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 

16,000 บาท

16,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

งานพัสดุฯ

รวม 1 16,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข
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 เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบ

ชุด  จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ

ครบชุด  จํานวน 1 เครื่อง

30,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 1 30,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

22,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

2 เครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) ขนาด 44 นิ้ว

 จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) ขนาด 44 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

250,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 2 272,000

3. ประเภทครุภัณฑเกษตร
3.1 แผนงานสาธารณสุข

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 เครื่องตัดหญา  จํานวน 1 เครื่อง -เครื่องตัดหญา  จํานวน 1 เครื่อง 9,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

2 เครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง -เครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง 59,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 2 68,500

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
4.1 แผนงานสาธารณสุข

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 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 ตัว -กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 ตัว 14,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 1 14,000

4.2 แผนงานการศึกษา
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 เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง -เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง 58,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ 2

2 จอโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง -จอโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง 40,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ 2

รวม 2 98,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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 ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต

ประชาสัมพันธ

-ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต ,

ลําโพงฮอรน ขนาด 11 × 15 นิ้ว 

50W ,

ไดนามิคไมโครโฟนพรอมสายยาว 3 

เมตร ,

ขาแรกคานยึดแผนเพลดติดลําโพง,

อุปกรณสายสัญญาณเชื่อมตอระบบ

เสียงพรอมติดตั้ง

50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

รวม 1 50,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61
ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

5. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 จัดซื้อรถบรรทุก 10 ลอ 2 เพลา 

เครื่องยนตไมนอยกวา 300 แรงมา 

พรอมกระบะบรรทุก และชุดไฮดรอลิค 

ยกดั้มพ

-จัดซื้อรถบรรทุก 10 ลอ 2 เพลา 

เครื่องยนตไมนอยกวา 300 แรงมา 

พรอมกระบะบรรทุก และชุดไฮดรอลิค

 ยกดั้มพ

2,900,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

2 จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลคด ติดตั้ง

ดัมพพรอมกระเชาไฟฟา เครนไฮดรอลิก

 สามารถยกน้ําหนักได 9,500 กิโลกรัม

 ที่ระยะยก 1 เมตร และสามารถยืดสูง

ไมนอยกวา 15.00 เมตร ตัวรถชนิด 6

 ลอ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 210 

แรงมา

-จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลคด 

ติดตั้งดัมพพรอมกระเชาไฟฟา เครนไฮ

ดรอลิก สามารถยกน้ําหนักได 9,500

 กิโลกรัม ที่ระยะยก 1 เมตร และ

สามารถยืดสูงไมนอยกวา 15.00 

เมตร ตัวรถชนิด 6 ลอ มีกําลังแรงมา

ไมนอยกวา 210 แรงมา

4,800,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 2 7,700,000

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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 -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา   2,400

 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (Cab) สําหรับนั่งหรือ

เก็บของได เปนกระบะสําเร็จรูป เปน

ราคารวมเครื่องปรับอากาศ เปนราคา

รวมภาษี พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้ง

อุปกรณ พรอมทั้งเปนราคาที่ติดตั้ง

อุปกรณมาตรฐาน รวมทั้งติดตั้งหลังคา

พรอมเบาะนั่ง 2 แถว จํานวน 1 คัน

-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา   

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) สําหรับ

นั่งหรือเก็บของได เปนกระบะสําเร็จรูป

 เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ เปน

ราคารวมภาษี พรอมทั้งเปนราคาที่

ติดตั้งอุปกรณ พรอมทั้งเปนราคาที่

ติดตั้งอุปกรณมาตรฐาน รวมทั้งติดตั้ง

หลังคาพรอมเบาะนั่ง 2 แถว จํานวน 

1 คัน

688,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

รวม 1 688,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61
ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

6. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
6.1 แผนงานสาธารณสุข

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 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 

จํานวน 2 เครื่อง

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท

5,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

รวม 1 5,500

7. ประเภทครุภัณฑกอสราง
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 รอก ขนาด 3 ตัน -รอก ขนาด 3 ตัน 12,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 12,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61
ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

8. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ชุดตัดแกสสนามพรอมกันไฟยอน -ชุดตัดแกสสนามพรอมกันไฟยอน 21,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 21,000

9. ประเภทครุภัณฑไฟฟาวิทยุ
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 เครื่องปนไฟ พรอมระบบเชื่อม เครื่อง

เบนซิน

-เครื่องปนไฟ พรอมระบบเชื่อม เครื่อง

เบนซิน

75,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 75,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61
ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอม

อุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชนทับ

กวาง หมูที่ 9 จํานวน 4 ชุด

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณใน 

ซอยเตาปูน 4 จุด ดังนี้         

1.ปากทางเขาติดถนนคูขนาน     

2.สามแยกเสาไฟฟาสปอรตไลท 2 จุด 

  3.สามแยกภายในชุมชน

550,000 ติดตั้งกลองวงจรปด

 พรอมอุปกรณ

บริเวณซอยเตาปูน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รวม 1 550,000

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

9.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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 ติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติ

ติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทางไกล

อัตโนมัติ จํานวน 5 แหงดังนี้ 

1.ชุมชนจัดสรรทับกวาง

นายสิน วงษไพบูลย

2.ชุมชนปาแดง

นายแสงจันทร  บุญมี

3.ชุมชนแผนดินทอง

นายบุญเกิด สวนบุญ

4.ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา

นางสํารวย หาประโคน

5.ชุมชนสะพานสาม

นางทับทิม นอยเสนา

250,000 1.ชุมชนจัดสรร    

 ทับกวาง

2.ชุมชนปาแดง

3.ชุมชนแผนดินทอง

4.ชุมชนหัวเขาเกตุ

พัฒนา

5.ชุมชนสะพานสาม

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

รวม 1 250,000

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

10. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 3 เครื่อง -เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 3 

เครื่อง ๆละ 9,500 บาท

28,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 28,500

11. ประเภทครุภัณฑการศึกษา
11.1 แผนงานการศึกษา

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 โตะ เกาอี้ นักเรียน จํานวน 60 ชุด -โตะ เกาอี้ นักเรียน จํานวน 60 ชุด 138,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ 2

2 โตะเกาอี้รับประทานอาหาร จํานวน 40

 ชุด

-โตะเกาอี้รับประทานอาหาร จํานวน 

40 ชุด

160,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ 2

รวม 2 298,000

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61
ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

12. ประเภทครุภัณฑดับเพลิง
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 ชุดดับเพลิงภายในอาคาร -ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ตัดเย็บดวย

ผากันความรอน หนา 5 ชั้น 

ประกอบดวยเสื้อ, กางเกง, หมวก, ผา

คลุมศรีษะ, รองเทาหนังระบบรัดเชือก

เปนปุมกดหมุนและถุงมือแบบยืดหยุน 

จํานวน 4 ชุดๆละ 200,000 บาท

800,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รวม 1 800,000

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61



--

1 ภายใตยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม

1.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (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 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอม

อุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชนทับ

กวาง หมูที่ 9 จํานวน 4 ชุด

ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม

อุปกรณใน ซอยเตาปูน 4 จุด 

ดังนี้         1.ปากทางเขาติด

ถนนคูขนาน     2.สามแยกเสา

ไฟฟาสปอรตไลท 2 จุด           

                         3.สามแยก

ภายในชุมชน

550,000 ติดตั้งกลองวงจรปด

 พรอมอุปกรณ

บริเวณซอยเตาปูน

สํานัก

ปลัดเทศบา

ลงาน

ปองกันฯ

1 550,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61

แบบ ผด.0๒ 



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 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู

7,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 

เครื่องๆละ 16,000 บาท

16,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

งานพัสดุฯ

2 สาธารณสุข ครุภัณฑสํานักงาน -ตูเหล็ก 2 บาน 11,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

-ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู 7,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เครื่องคอมพิวเตอร พรอม

อุปกรณครบชุด  จํานวน 1 

่

30,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑเกษตร -เครื่องตัดหญา  จํานวน 1 เครื่อง 9,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

-เครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1

 เครื่อง

59,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

-กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

 1 ตัว

14,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

-เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่องๆละ 

 

5,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 



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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑกอสราง -รอก ขนาด 3 ตัน 12,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  

สําหรับงานระมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง

22,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

-เครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) ขนาด

 44 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

250,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

ครุภัณฑโรงงาน -ชุดตัดแกสสนามพรอมกันไฟยอน 21,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -เครื่องปนไฟ พรอมระบบเชื่อม 

เครื่องเบนซิน

75,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

ครุภัณฑงานบานงานครัว -เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 3 

เครื่อง ๆละ 9,500 บาท

28,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

ครุภัณฑสํานักงาน -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

 ขนาด 18,000 บีทียู รวมคา

ติดตั้ง จํานวน 2 ตัวๆละ 

28 600 บาท

57,200 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง



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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

-จัดซื้อรถบรรทุก 10 ลอ 2 

เพลา เครื่องยนตไมนอยกวา 

300 แรงมา พรอมกระบะ

บรรทุก และชุดไฮดรอลิค ยกดั้มพ

2,900,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

-จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอล

คด ติดตั้งดัมพพรอมกระเชา

ไฟฟา เครนไฮดรอลิก สามารถ

ยกน้ําหนักได 9,500 กิโลกรัม 

ที่ระยะยก 1 เมตร และสามารถ

ยืดสูงไมนอยกวา 15.00 เมตร 

ตัวรถชนิด 6 ลอ มีกําลังแรงมา

ไมนอยกวา 210 แรงมา

4,800,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

4 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน -มานั่ง จํานวน 40 ตัว 50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองศึกษา

ครุภัณการศึกษา -โตะ เกาอี้ นักเรียน จํานวน 60

 ชุด

200,097 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ

 2

-โตะเกาอี้รับประทานอาหาร 

จํานวน 40 ชุด

200,098 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ

 2

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

-เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 1 

เครื่อง

200,104 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ

 2



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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

-จอโปรเจคเตอร จํานวน 1 

เครื่อง

200,105 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

 รร.เทศบาลฯ

 2

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา  

 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบมีชองวางดานหลังคนขับ 

(Cab) สําหรับนั่งหรือเก็บของได 

เปนกระบะสําเร็จรูป เปนราคา

รวมเครื่องปรับอากาศ เปนราคา

รวมภาษี พรอมทั้งเปนราคาที่

ติดตั้งอุปกรณ พรอมทั้งเปน

ราคาที่ติดตั้งอุปกรณมาตรฐาน 

รวมทั้งติดตั้งหลังคาพรอมเบาะ

นั่ง 2 แถว จํานวน 1 คัน

688,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ



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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ / กิจกรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

-ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต ,

ลําโพงฮอรน ขนาด 11 × 15 

นิ้ว 50W ,

ไดนามิคไมโครโฟนพรอมสาย

ยาว 3 เมตร ,

ขาแรกคานยึดแผนเพลดติด

ลําโพง,

อุปกรณสายสัญญาณเชื่อมตอ

ระบบเสียงพรอมติดตั้ง

50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองวิชาการ

และแผนงาน

งานบริการ

และเผยแพร

วิชาการ

6 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑดับเพลิง -ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ตัด

เย็บดวยผากันความรอน หนา 5

 ชั้น ประกอบดวยเสื้อ, กางเกง, 

หมวก, ผาคลุมศรีษะ, รองเทา

หนังระบบรัดเชือกเปนปุมกด

หมุนและถุงมือแบบยืดหยุน 

จํานวน 4 ชุดๆละ 200,000 

บาท

800,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ
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