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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
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

ผูบริหารทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใช
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

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



- 4 -

จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

สรางโครงขายคมนาคม

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 41 15.02% 31,456,360      15.61% กองชาง

รวม 41 15.02% 31,456,360     15.61%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลเมืองทับกวาง

จํานวนงบประมาณยุทธศาสตร / แผนงาน

แบบ ผด.01 



- 5 -

จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพ

  ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.37% 100,000           0.05% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 2.56% 3,290,000        1.63% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๓ แผนงานงบกลาง 3 1.10% 21,298,800      10.57% กองสวัสดิการสังคม

  ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 1.83% 1,130,000        0.56% กองการศึกษา

  ๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.73% 2,200,000        1.09% สํานักปลัดเทศบาล

รวม 18 6.59% 28,018,800     13.90%

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ ผด.01 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

  ๓.๑ แผนงาน การศึกษา 45 16.48% 11,355,600      5.63% กองการศึกษา

  ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 2.20% 1,900,000        0.94% กองการศึกษา

  ๓.๓  แผนงาน การศึกษา (อุดหนุน) 2 0.73% 7,772,000        3.86% กองการศึกษา

รวม 53 19.41% 21,027,600     10.43%

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 19 6.96% 2,345,000        1.16% กองสาธารณสุขฯ

  ๔.๒ แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน) 5 1.83% 1,525,000        0.76% กองสาธารณสุขฯ

รวม 24 8.79% 3,870,000       1.92%

จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน

แบบ ผด.01 
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จํานวน คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละ หนวยงาน

โครงการที่ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ดําเนินการ ทั้งหมด

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

  5.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5 1.83% 9,248,132        4.59%
สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ

แผนงาน

  5.๒ แผนงาน การศึกษา 2 0.73% 300,000           0.15% กองการศึกษา

  5.๓ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 1.10% 750,000           0.37%
สํานักปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

  5.5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (อุดหนุน) 1 0.37% 50,000             0.02% สํานักปลัดเทศบาล

  5.7 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 0.37% 100,000           0.05% กองชาง

รวม 12 4.40% 10,448,132     5.18%

รวมทั้งสิ้น 148 54.21% 94,820,892     47.04%

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ ผด.01 
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา หมู 1-10 ต.ทับกวาง 2,600,000 ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

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

เมืองทับกวาง

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยรานอาหารนอย หมูที่ 9

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,250 ตารางเมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล.เสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร และบอพัก คสล. ขนาด

 1.10 x 1.10 เมตร

1,800,000   บริเวณซอย

รานอาหารนอย 

หมูที่ 9

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 



- 9 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชน

บานเขามัน หมูที่ 1 บริเวณบานนาง

ละเอียด  คําเขียว

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  

ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

90.00 ตารางเมตร

81,000 ชุมชนบานเขามัน 

หมูที่ 1 บริเวณบาน

นายละเอียด  คําเขียว

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชน

บานเขามัน หมูที่ 1

โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร หนา 0.20 

เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,160.00 ตารางเมตร

111,360 ชุมชนบานเขามัน

หมูที่ 1

กองชาง

6 โครงการกอสรางขยายถนน คสล. 

บริเวณทางเขาวัดบานไทย หมูที่ 3 

ขยายถนนทั้งสองขาง ขางละ 1.00 

เมตร

โดยทําการกอสรางขยายถนน คสล.

 ขยายทั้งสองขาง ขางละ 1.00 

เมตร ความยาวรวมทั้งสองขาง 

690.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

690.00 ตารางเมตร

500,000 บริเวณทางเขาวัดบาน

ไทย หมูที่ 3

กองชาง



- 10 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนหัว

เขาเกตุ หมูที่ 6 บริเวณซอยบานหัวนา

 ซอย 1

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

148.00 ตารางเมตร

133,000 ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6 บริเวณซอย

บานหัวนา 

ซอย 1

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนหัว

เขาเกตุ หมูที่ 6 บริเวณซอยบานหัวนา

 ซอย 2

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 

180.00 ตารางเมตร

162,000 ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6 บริเวณซอย

บานหัวนา 

ซอย 2

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยขางรานอาหารแอดอินเดียน 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

โดยทําการกอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ กอสรางไมนอยกวา 

700.00 ตารางเมตร

560,000 บริเวณซอยขาง

รานอาหารแอดอินเดียน 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

10 โครงการกอสรางถนน พาราแอสฟลท

ติกคอนกรีต บริเวณบานบุญยพัฒน 

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

กอสรางถนนพาราแอสฟลทติกคอน

 กรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,800 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

969,000 บริเวณบานบุญยพัฒน 

ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

กองชาง

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด

รางกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร 

พรอมฝารางเหล็ก

495,000 ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยขางโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 1,200 ตาราง

เมตร

960,000 บริเวณซอยขาง

โรงเรียนนิคมสงเคราะห

 2 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง
ดําเนินการ 
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยบานตรงขามโรงเรียนอนุบาลสม

ถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

600.00 ตารางเมตร

500,000 บริเวณซอยบาน

ตรงขามโรงเรียน

อนุบาลสมถวิล 

ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชน

หัวเขาเกตุ ขางฟารมมา หมูที่ 6

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,350.00 ตารางเมตร

129,600 ชุมชนหัวเขาเกตุ

ขางฟารมมา 

หมูที่ 6

กองชาง



- 13 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

15 โครงการกอสรางถนน พาราแอสฟลท

ติกคอนกรีต บริเวณบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 จากหนารานอาหารแอด

อินเดียน ถึงหนาซุมประตูวัดบานโปง

โดยทําการกอสรางถนนพาราแอส

ฟลทติกคอน กรีต ชวงที่ 1 ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50

 เมตร  ยาว 260.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 2,230.00 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

990,000 บริเวณบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 จากหนา

รานอาหารแอดอินเดียน 

ถึงหนาซุมประตูวัดบาน

โปง

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

16 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล 

พรอมติดตั้งถังเก็บน้ําความจุ 15.00 

ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร และเครื่องสูบ

น้ําไฟฟา ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางระบบประปา

บาดาลเจาะบอบาดาลขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมนอย

กวา 60.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ํา

ไมนอยกวา 5.00 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง

หอถังเก็บน้ําความจุ 15.00 ลบ.ม. 

สูง 15.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ไฟฟาติดตั้งมิเตอรไฟฟา ตูควบคุม

อัตโนมัติ ถังกรองสนิมเหล็กพรอม

อุปกรณครบชุด

720,000 ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยบานนางนงนุช ชุมชนหนองบัว

บาน หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

630.00 ตารางเมตร

500,000 บริเวณซอยบาน

นางนงนุช 

ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยบานนายประกอบ ชุมชนหนอง

ผักบุง หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

108.00 ตารางเมตร

100,000 บริเวณซอยบาน

นายประกอบ 

ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท 

ติกคอนกรีต บริเวณซอยเขาชุมชน

หนองบัวบานถึงถนนเทศบาล 1 

ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางถนนพาราแอส

ฟลทติกคอน กรีต  ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 5,720.00 

ตารางเมตรพรอมตีเสนจราจร

2,500,000 บริเวณซอยเขาชุมชน

หนองบัวบานถึง

ถนนเทศบาล 1 ชุมชน

หนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง



- 16 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ขนาดรางกวาง 0.50 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 

เมตร พรอมฝารางเหล็ก

495,000 ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

เทศบาล 5 บริเวณแยกซอย 6 หมูที่ 9

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร 

ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

96.00 ตารางเมตร

86,400 ถนนเทศบาล 5 

บริเวณแยกซอย 6 

หมูที่ 9

กองชาง



- 17 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวาง

ทอระบายน้ําและบอพัก คสล. บริเวณ

ชุมชน นิคมพัฒนาซอย 2 หมูที่ 9

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก 

คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

  ยาว 245.00 เมตร บอพัก คสล. 

ขนาด 1.10×1.10 เมตร จํานวน 

27 บอ และบอพักขนาด 

0.50×0.50 เมตร จํานวน 54 บอ

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,375.00 เมตร

2,100,000 บริเวณชุมชน 

นิคมพัฒนา

ซอย 2 หมูที่ 9

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย

 5 ชุมชนเฟองฟา หมูที่ 9

โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 492.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,968.00 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร

685,000 เทศบาล 5 ซอย 5 

ชุมชนเฟองฟา 

หมูที่ 9

กองชาง



- 18 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

24 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล 

พรอมเจาะบอบาดาล บริเวณชุมชน

บานถ้ําพัฒนา หมูที่ 10

กอสรางระบบประปาบาดาลเจาะ

บอบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6

 นิ้ว  ลึกไมนอยกวา 60.00 เมตร  

หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม

 / ซม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา 

ตูควบคุมอัตโนมัติ

250,000 บริเวณชุมชน

บานถ้ําพัฒนา 

หมูที่ 10

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 ชวง

ขามทางรถไฟ ถึงสี่แยกโรงเรียนวัดปา

ไผ หมูที่ 2 โดยวธีลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีต

โดยทําการปรับปรุงถนน โดยวิธีลาด

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมตี

เสนจราจร และปรับปรุงปากบอพัก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 

7,250 ตารางเมตร

3,000,000 ถนนเทศบาล 2 

ชวงขามทางรถไฟ 

ถึงสี่แยกโรงเรียน

วัดปาไผ หมูที่ 2

กองชาง



- 19 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. แยกถนน

เทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผทองถึงบาน

นายอรุณ  พามณี หมูที่ 2

โดยทําการปรับปรุงถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 620.00 ตารางเมตร

500,000 แยกถนนเทศบาล 2

 ชุมชนเพชรไผทอง

ถึงบานนายอรุณ  

พามณี หมูที่ 2

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ

บานนายประชัน  ประเสริฐสังข  

ชุมชนคุมไผทอง  หมูที่ 8    ซอย 2

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุง

ไมนอยกวา 620.00 ตารางเมตร

500,000 บริเวณบาน

นายประชัน  ประเสริฐ

สังข  

ชุมชนคุมไผทอง  

หมูที่ 8  ซอย 2

กองชาง

28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ

ซอยเพชรไผทอง ซอย 2 หมูที่ 2

โดยทําการปรับปรุงถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา

 620.00 ตารางเมตร

500,000 ซอยเพชรไผทอง 

ซอย 2 หมูที่ 2

กองชาง



- 20 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

เทศบาล 6 ซอย 11 หมูที่ 3

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

600.00 ตารางเมตร

500,000 ถนนเทศบาล 6 ซอย 

11 

หมูที่ 3

กองชาง

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ซอยขางวัดหนองผักบุง ชุมชนหนอง

ผักบุง หมูที่ 7

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด

รางกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร 

พรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก

455,000 ซอยขางวัดหนองผักบุง 

ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง



- 21 -

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวาง

ทอระบายน้ําและบอพัก คสล. ถนน

เทศบาล ๔ ซอย ๔ ชุมชนบานเขามัน 

หมูที่ 1

โดยทําการกอสรางถนน คสล.  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล. ไมนอย

กวา 512.00 ตารางเมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

จํานวน 92.00 ทอน และบอพัก 

คสล. ขนาด 1.10 × 1.10 เมตร 

จํานวน 11 บอ และบอพักขนาด 

0.50 × 0.50 เมตร จํานวน 22 

บอ พรอมฝาบอพักฝาเหล็ก

700,000 ถนนเทศบาล ๔

 ซอย ๔ 

ชุมชนบานเขามัน 

หมูที่ 1

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย

บานนางสนม กงชัย ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,000.00 ตารางเมตร

96,000 ซอยบานนางสนม 

กงชัย ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

กรีนวิวล ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

โดยทําการกอสรางถนน คสล.  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 280.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,680.00 ตารางเมตร

1,344,000 บริเวณกรีนวิวล 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

เทศบาล 4 ซอย 2 หมูที่ 1

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

1,800.00 ตารางเมตร

1,440,000 ถนนเทศบาล 4 

ซอย 2 

หมูที่ 1

กองชาง
ยังไมกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 1 แยกซอยเขา

ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 6

ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

280.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.10 × 

1.10 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร

410,000 บริเวณถนน

เทศบาล 1 

แยกซอยเขาชุมชน

ดินสอพอง หมูที่ 6

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยบานนางระเบียบ ชุมชนสะพาน

สอง หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

280.00 ตารางเมตร

252,000 บริเวณซอยบาน

นางระเบียบ

ชุมชนสะพานสอง หมูที่

 7

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

37 โครงการปรับปรุงถนน ชุมชนบาน

สะพานสอง ซอย 1 หมูที่ 7

ปรับปรุงถนน โดยวิธีลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต พรอมตีเสนจราจร ชวงที่ 

1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 102.00 

เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

188.00 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก 

ขนาด 1.00 × 1.00 เมตร จํานวน 

20 บอ และบอพักขนาด 0.50 × 

0.50 เมตร จํานวน 40 บอ หรือพื้นที่

ปรับปรุงไมนอยกวา 1,562.00 

ตารางเมตร

750,000 ชุมชนบาน

สะพานสอง ซอย 1 

หมูที่ 7

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวาง

ทอระบายน้ําและบอพัก คสล. บริเวณ

ซอยบานางจรูญ ชุมชนสะพานสอง 

หมูที่ 7

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 130.00 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร ยาว 130.00 เมตร บอ

พัก คสล.ขนาด 1.00 × 1.00 เมตร 

จํานวน 9 บอ และบอพักขนาด 0.50

 × 0.50 เมตร จํานวน 18 บอ หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 520.00 

ตารางเมตร

1,000,000 บริเวณซอย

บานนางจรูญ 

ชุมชนสะพานสอง 

หมูที่ 7

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

39 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

บริเวณชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

ปรับปรุงระบบประปา โดยการ

เปลี่ยนถังกรองน้ํา จํานวน 2 ถัง

120,000 บริเวณชุมชน

หนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูที่ 10

ปรับปรุงระบบประปา โดยการ

เปลี่ยนถังกรองน้ํา จํานวน 2 ถัง

120,000 บริเวณชุมชน

เกษตรสัมพันธ 

หมูที่ 10

กองชาง

41 โครงการวางทอระบายน้ําลอดใตถนน

เทศบาล 5 บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา 

หมูที่ 9 และ หมูที่ 3

โดยทําการวางทอระบายน้ําลอดใต

ถนนเทศบาล 5 จํานวน 2 จุด โดย

วางทอระบายน้ํา ค.อร. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร 

พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.80 × 

1.80 เมตร จํานวน 2 บอพัก และ

ขนาด 1.80 × 1.30 เมตร จํานวน

 3 บอพัก ยาวรวม 63.00 เมตร

342,000 ถนนเทศบาล 5

 บริเวณสี่แยก

หอนาฬิกา หมูที่ 9 

และ หมูที่ 3

กองชาง

, ,
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชวยเหลือประชาชนที่

เดือดรอน ในเขตเทศบาลฯ (แผน

ชุมชน)

1. เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ที่ประสบความเดือดรอน 

ขาดแคลน เครื่องอุปโภค บริโภค 

หรือที่อยูอาศัย ซึ่งเทศบาลจะ

ชวยเหลือโดยการจัดซื้อเปนวัสดุ

เครื่องอุปโภค - บริโภค

2. เทศบาลฯ ชวยนหลือประชาชน

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอมปฏิบัติ

เพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติจริง เปน

การฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญนําไปสู

การทําเปนอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น

2. ผูเขารวมโครงการเปนประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง 32 ชุมชน 

(จํานวน 80 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง งานพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุม

สตรีแมบาน

1. จัดอบรมภาควิชาการพรอมปฏิบัติ

เพื่อใหกลุมสตรีแมบานไดปฏิบัติจริง 

เปนการฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญ

นําไปสูการทําเปนอาชีพและทําใหกลุม

สตรีแมบานมีรายไดเพิ่มขึ้น

2. เปาหมายในการสํารวจ 32 ชุมชน

ผูเขารวมโครงการเปนกลุมสตรีแมบาน

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 32 

ชุมชน (จํานวน 70 คน)

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง งานกิจการสตรีฯ

กองสวัสดิการ

สังคม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

3 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 1. จัดการสํารวจขอมูลความจําเปน

พื้นฐานของประชาชน ทําใหทราบถึง

ขั้นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในดาน

ตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนา

เทศบาล

2. เปาหมายในการสํารวจ 32 ชุมชน

40,000 ชุมชนในเขตเทศบาล 

ทั้ง 32 ชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพตรีในเขต

เทศบาล

1. จัดอบรมภาควิชาการ เพื่อเปนการ

เสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของสตรี

ไทยใหเปนที่ยอมรับและสรางทัศนคติ

ที่ดีเอื้อตอการทํางาน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและเปนพลังขับเคลื่อน

กิจกรรมตางๆในชุมชน

2. ผูเขารวมโครงการเปนกลุมสตรี

แมบานในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

32 ชุมชน (จํานวน 50 คน)

50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง งานกิจการสตรีฯ

กองสวัสดิการ

สังคม
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

1. จัดอบรมภาควิชาการและภาคทัศน

ศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดการ

คนควาและสืบคนขอมูล เพื่อนําไป

ประยุกตกับการศึกษาศาสตรแขนงอื่นๆ

2. ผูเขารวมโครงการเปนเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

32 ชุมชน (จํานวน 250 คน)

600,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 1. จัดอบรมภาควิชาการและทัศน

ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ใหดีขึ้นนําไปสูการพัฒนาเทศบาล

2. ผูเขารวมโครงการเปนผูสูงอายุ ชาย

 – หญิง ในเขตเทศบาลฯ 32 ชุมชน 

(จํานวนชุมชนละ 10 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

7 3,290,000
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 1. เพื่อเปนการสนับสนุนสวัสดิการ

ทางสังคมใหแกผูพิการ ในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 494

 ราย และผูพิการรายใหมที่ขึ้น

ทะเบียนระหวางปงบประมาณ พ.ศ.

 2562

4,742,400 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อเปนการสรางหลักประกันรายได

ใหแกผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง จํานวน 2,089 ราย

16,424,400 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเปนสวัสดิการเบื้องตนใหแกผูติด

เชื้อเอดสในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง จํานวน 22 ราย

132,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

3 21,298,800

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ 1. จัดบูธกิจกรรมจากหนวยงานตางๆ

 ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ

ของเด็ก บนเวทีการแสดง

3. จัดกิจกรรมรณรงคกาตอตานสิ่ง

เสพติด อบายมุข

500,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาพนักงานเทศบาล

ในเขตจังหวัดสระบุรี

ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ไดเลน

กีฬาและออกกําลังกาย และสนใจเขา

รวมกิจกรรม

30,000 จังหวัดกําหนด กองการศึกษา

3 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

สํานักงานเทศบาล

1. จัดการแขงขันกีฬาทั้งชนิดกีฬา

สากลและกีฬาพื้นบาน

2. ผูเขารวมโครงการ เปนสมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหารเทศบาล พนักงาน 

ลูกจาง

100,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ ประชาชน 

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

 ทั้ง 32 ขุมชน

400,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัด

และพื้นที่รับผิดชอบของ ทม.ทับกวาง

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ นักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

รุนอายุ 12 ป 14 ป และ 16 ป

100,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 1,130,000
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล 

คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาพิธี

เปดโครงการ คาจางเหมาเครื่อง

ปนไฟ คาเครื่องเสียง คาจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับ

โครงการฯ คาจางเหมาเวที 

คาจางเหมาจัดดอกไมพิธีเปด 

คาจางผูกผา ฯลฯ ตลอดจน

คาใชจายอื่นๆ ทีเกี่ยวของ โดย

ถัวเฉลี่ย

2,100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง สํานักปลัด

2 โครงการปนสรางสุข เด็ก เยาวชน ประชาชน หันมา

ใชพลังงานสีขาวลดภาวะโลก

รอนและกระตุนใหมีการออก

กําลังกายดวยการปนจักรยาน

100,000 สํานักงานเทศบาลเมือง

ทับกวาง

สํานักปลัด

2 2,200,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 โครงการฝกอบรมและเขาคายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด

และนักเรียนในเขตพื้นที่เขารวม

1,000,000 คายลูกเสือ กองการศึกษา

2 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 แหง

4,600,000 โรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

4 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

5 โครงการวันแมแหงชาติ 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

6 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวน

ครัวและจําหนายเพื่อรูจักการออม

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

7 โครงการคายภาษาอังกฤษ 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมทางภาษากับครู

ตางชาติพรอมเกมสทักษะ

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

8 โครงการวันไหวครู 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดงและ

บทความระลึกบุญคุณครู

5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

ดําเนินกา
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

9 โครงการวันวิทยาศาสตร 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

10 โครงการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดง

3. มีการประกวดทางภาษาไทย

6,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

11 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

12 โครงการเปดโลกการเรียนรู 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการใหนักเรียน

65,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1
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3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

13 โครงการธนาคารขยะครบวงจร 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. การแสดงของเด็กๆบนเวที

5,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

14 โครงการวันพอแหงชาติ 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมพอ-ลูก

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

15 โครงการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

ชุมชน และผูปกครองนักเรียน

1. คณะกรรมการสถานศึกษาไม

นอยกวา 3 ใน 4 เขารวมประชุม

2. ประชุมแผนการสอนและ

แผนการดําเนินงานนของ

สถานศึกษา

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

16 โครงการปจฉิมนิเทศ 1. นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนเขารวม

2. จัดกิจกรรมวันสงทายนักเรียน

40,000 โรงเรียนในสังกัด 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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,710,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,472,200 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

19 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกผักสวนครัว

และจําหนายเพื่อการรูจักการออม

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

20 โครงการเปดโลกงานวิชาการปฐมวัย 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการใหนักเรียน

50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

21 โครงการคายลูกเสือ เนตรนารีนอย 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการชุมชนลูกเสือ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

22 โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

23 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

ทับกวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. อบรมคุณธรรมจากภิกษุ

10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

24 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

25 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมไหวพอ

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

26 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

27 โครงการจัดการประชุมผูปกครองเด็ก

เล็ก

1. ผูปกครองเขารวมโครงการ

จากทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการอภิปรายการจัดการ

เรียนการสอนตอผูปกครอง

นักเรียน

8,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

28 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

29 โครงการครูภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนฝกลงมือ

ปฏิบัติงานจากภูมิปญญาทองถิ่น

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

30 โครงการวันแมแหงชาติ โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเด็กและแม

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

31 โครงการเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวน

ครัวและจําหนายเพื่อรูจักการออม

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

32 โครงการวันไหวครู 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

33 โครงการวันวิทยาศาสตร โรงเรียน

เทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดการทดลองวิทยาศาสตร

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

34 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมการแสดง

3. มีการประกวดทางภาษาไทย

6,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

35 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2

 (จิตรประไพชาเลต))

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. มีการตรวจสุขภาพรางกาย

8,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

36 โครงการเปดโลกการเรียนรู 1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมวิชาการใหนักเรียน

65,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

37 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา 

พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ

ศึกษา

1. พนักงานครูเขารวมโครงการ

2. จัดกิจกรรมฝกอบรม

300,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา

38 โครงการธนาคารขยะครบวงจร ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนฝากออมของรีไซเคิล

5,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

39 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมพอ-ลูก

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

40 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็กพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

20,000 ศูนยนพัฒนาเด็กเล็ก 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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

41 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็กพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห

พรอม)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.เทศบาลฯ 1 กองการศึกษา

รร.ท.1

42 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็กพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ของ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

1. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

2. จัดกิจกรรมถวายพระพร

10,000 รร.เทศบาลฯ 2 กองการศึกษา

รร.ท.2

43 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจิตรประไพชาเลต

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

595,800 ศพด.จิตรฯ กองการศึกษา

ศพด.จิตรฯ

44 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กปาไผ

1. คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

1,092,600 ศพด.ปาไผ กองการศึกษา

ศพด.ปาไผ
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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. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

45 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับ

กวาง

1. จัดแขงขันกีฬาสากล

2. นักเรียนเขารวมโครงการจาก

ทั้งหมดของจํานวนนักเรียน

30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย

45 11,355,600
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประเพณีลอยกระทง 1. จัดกิจกรรมการละเลน

ประเพณี วัฒนธรรมไทย

2. จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที

ดานศิลปวัฒนธรรม

500,000 สนามกีฬาเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานขึ้นปใหม 1. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 

สะเดาะเคราะห ทําบุญวัดเกิด 

ถวายสังฆทาน

2. ตักบาตรขาวสารอาหารแหง

3. ผูเขารวมโครงการสมาชิกสภา

เทศบาล ผูบริหารเทศบาล 

พนักงาน ลูกจาง และประชาชน

ทั่วไป

100,000 ภายในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

3 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน 1. ใหเด็กและเยาวชนเขารวม

กิจกรรมบรรพชาสามเณร

2. จัดกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา ใหกับสามเณร

500,000 วัดเขามันธรรมาราม กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

4 โครงการประเพณีสงกรานต 1. กิจกรรมมอบรางวัล

ครอบครัวดีเดน

2. กิจกรรมการแสดงละเลน

วัฒนธรรมประเพณีไทย

3. การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

4. กิจกรรมใหความรูการดูแล

สุขภาพผูสูงอายุ

5. ผูเขารวมโครงการ ผูสูงอายุ

และประชาชน

500,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม 1. อุดหนุนงบประมาณใหกับ

ทางจังหวัดหรืออําเภอในการจัด

งาน

100,000 วัดพระพุทธบาทฯ กองการศึกษา

6 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษา

1. จัดการแขงขันกีฬาสากล

2. ผูเขารวมโครงการ ประชาชน 

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองทับ

กวาง

200,000 บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองการศึกษา

6 1,900,000
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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.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี

ประจําวงดุริยางค                  

   

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง

สงเคราะห1

1.โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ

ผูเรียนดานดนตรีนาฎศิลปและ

กีฬา               

ร.ร.นิคมทับกวางสงเคราะห 2   

  

1.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน   

โรงเรียนวัดปาไผ 

1.โครงการปรับพื้นสนามเด็ก

เลนและจัดซื้อเครื่องเลนสนาม

1,000,000 ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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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

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

โรงเรียนบานซับบอน 

1.โครงการกอสรางหองน้ํา - หอ

งบสวมโรงเรียน

โรงเรียนบานหนองผักบุง

1.โครงการปรับพื้นสนามเด็ก

เลนและจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 

2 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาล

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 6 แหง 6,772,000 ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

กองการศึกษา

2 7,772,000
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปลูกตนไม 100,000 ศูนยศูนยพัฒนาเด็ก 

จิตรประไพชาเลต

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด ทําความสะอาดทางสาธารณะ 100,000 -ชุมชนเจริญพร

-ถนนเทศบาล 5

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ อบรม 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย -ตรวจรานอาหาร

-อบรม

15,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร ตรวจสารตลาด 15,000 ตลาด 5 แหง

ในเขตตําบลทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษา

ดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร

อบรม และทัศนศึกษาดูงาน 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

7 โครงการปองกันปญหาโรค

ไขเลือดออกและโรคไขปวดขอยุงลาย

สํารวจและทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลาย

80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน

อบรมใหความรู 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการปองกันโรคระบาดสัตว อบรม 30,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอ

อบรมใหความรู 40,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

80,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

12 โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายา

เสพติด

อบรมใหความรู 80,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็ง

เอาชนะยาเสพติด

รณรงคตอตานยาเสพติด 100,000 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

14 โครงการนําผูเสพเขาสูเขาสูระบบการ

บําบัดรักษา

เขาคายบําบัด 150,000 มณฑลทหารบกที่ 18 กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผู

ผานการบําบัดรักษา

สงเสริมอาชีพ 50,000 มณฑลทหารบกที่ 18 กอง

สาธารณสุขฯ

16 โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล

แหลงทรัพยากรและโบราณคดีในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง

สํารวจและจัดทําฐานขอมูล 50,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรในเขตเทศบาลเมือง

ทับกวาง

อบรม 20,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

18 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

เชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

อบรมใหความรู  และทัศนศึกษา

ดูงาน

1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง

ทัศนศึกษาดูงาน ณ 

จังหวัดเลย และ 

จังหวัดอุดรธานี

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

19 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด ของศูนยประสานงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล

เมืองทับกวาง

จัดประชุม 15,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

20 โครงการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง

อบรมใหความรู  และทัศนศึกษา

ดูงาน

100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

21 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 

(อถล.)

อบรม 100,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กอง

สาธารณสุขฯ

19 2,345,000
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4 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงาน สาธารณสุข (อุดหนุน)

ลําดับ งบประมาณ

ที่ (บาท)

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

1 อุดหนุนการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

อบรมใหความรู 469,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

2 อุดหนุนการดําเนินงานโครงการ

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดเพื่อสรางความเขมแข็งใน

ระดับหมูบาน / ตําบล

เฝาระวังการแพรระบาดของยา

เสพติดในชุมชน

720,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว

56,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 280,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

5 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 

จัดทําโครงการตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข โดยผานการ

ประชาคมของหมูบาน/ชุมชน 

อยางนอย 3 โครงการ

640,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองทับกวาง

กอง

สาธารณสุขฯ

5 1,525,000
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล จัดอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน

700,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงานลูกจาง

จัดอบรมและ

ทัศนศึกษา

100,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

จัดการวันเทศบาล

50,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

4 โครงการงานรัฐพิธี -วันปยมหาราช

-วัน 12 สิงหามหาราชินี

-วัน 5 ธันวามหาราช

-วันจักรี

-งานเฉลิมพระเกียรติ 

-งานเทิดพระเกียรติ 

-งานพิธีการศาสนาพุธ และงาน

พิธีพราหมณตางๆ

ฯลฯ

3,000,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด

5 ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา

ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

ตลอดป 5,398,132 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

ทุกกอง

5 9,248,132

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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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)

เพื่อซอมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 

(สมุหพรอมห)

150,000 รร.เทศบาลฯ 1 รร.เทศบาลฯ 1

2 โครงการซอมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร

ประไพชาเลต)

เพื่อซอมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 

(จิตรประไพชาเลต)

150,000 รร.เทศบาลฯ 2 รร.เทศบาลฯ 2

2 300,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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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. 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 ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด งาน

เทศกิจ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฝกซอมแผนปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย

150,000 ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อป

พร.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรมจัดตั้ง อปพร.

500,000 ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานักปลัด 

งานปองกัน

3 750,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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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

อุดหนุนใหกับที่วาการอําเภอแกง

คอยตามโครงการจัดงานพระราชพิธี

 และรัฐพิธี อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี

50,000 อําเภอแกงคอย สํานักปลัด

1 50,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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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

100,000 ภายในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองทับกวาง

กองชาง

1 100,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 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 เกาอี้นวมมีพนักพิง มีที่วางแขน มี

ลอเลื่อน 3 ตัว

-เกาอี้นวมมีพนักพิง มีที่วางแขน มี

ลอเลื่อน 3 ตัว

9,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

2 โตะพับเอนกประสงค (โตะขาว) จํานวน

 6 ตัว

-โตะพับเอนกประสงค (โตะขาว) 

จํานวน 6 ตัว

18,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 2 27,000

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป
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 เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆละ 

2,000 บาท

-เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 2,000 บาท

4,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

2 เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง -เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 20,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

3 เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆละ 

2,000 บาท

-เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 2,000 บาท

4,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

4 ตูเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 2 ตู -ตูเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 

2 ตู

36,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.0๒/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

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

5 ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชักตั้งโตะ จํานวน

 1 ตู

-ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชักตั้งโตะ 

จํานวน 1 ตู

2,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

6 ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู

-ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู

10,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

รวม 6 76,500

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 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง 

ทําลายครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง 

ทําลายครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 

เครื่อง

30,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

23,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่



- 64 -

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

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

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

28,600 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 3 81,600

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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 3 เครื่องๆ ละ 

16,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

16,000 บาท

48,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

รวม 1 48,000

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานที่ดําเนินการที่

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



- 65 -

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

2.2 การรักษาความสงบภายใน
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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

30,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 

 จํานวน 2 เครื่อง

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  

จํานวน 2 เครื่อง

11,800 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

17,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รวม 3 58,800

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



- 66 -

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

3. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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 เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แบบดิจิตอล

 1 เครื่อง

-เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แบบ

ดิจิตอล 1 เครื่อง

20,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

2  เครื่องนึ่งเชื้อไฟฟาอัตโนมัติ ขนาด 40 

ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

- เครื่องนึ่งเชื้อไฟฟาอัตโนมัติ ขนาด 

40 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

95,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 2 115,000

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
4.1 แผนงานการการรักษาความสงบภายใน

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 จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่สําหรับ

ใหบริการแกประชาชน

-รถยนตสุขาเคลื่อนที่สําหรับใหบริการ

แกประชาชน

10,000,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รวม 1 10,000,000

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561



- 67 -

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

5. ประเภทครุภัณฑดับเพลิง
5.1 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 จัดซื้ออุปกรณฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง

แบบสะพายหลัง HNE (GERMANY) 

อุปกรณฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง ขนาด

 13 ลิตร พรอมชุดสะพายหลัง ปรับ

โหมดการฉีดแบบโฟมเหนียวหรือ

โฟมเหลวไดที่ชุดสะพายหลัง ปรับลํา

ตรงหรือลําฝอยไดโดยหมุนปลาย

กระบอกปนฉีด จํานวน 1 ชุด

-อุปกรณฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง

แบบสะพายหลัง HNE (GERMANY) 

อุปกรณฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง 

ขนาด 13 ลิตร พรอมชุดสะพายหลัง 

ปรับโหมดการฉีดแบบโฟมเหนียวหรือ

โฟมเหลวไดที่ชุดสะพายหลัง ปรับลํา

ตรงหรือลําฝอยไดโดยหมุนปลาย

กระบอกปนฉีด  จํานวน 1 ชุด

450,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

2 จัดซื้อพัดลมระบายควันพรอมแบตเตอรี่

ในตัว BlowHard (USA) พัดลมระบาย

ควันแบบสรางแรงดันบวก (PPV) กันฝุน

กันน้ําระดับ IP 66 ใชพลังงานจาก

แบตเตอรี่ในตัว ใบพัดลมขนาด 20 นิ้ว 

มีหูหิ้วและสายสะพาย สามารถปรับ

องศาและพับเก็บได น้ําหนักไมเกิน 28 

KG.   จํานวน 1 ชุด

-พัดลมระบายควันพรอมแบตเตอรี่ใน

ตัว BlowHard (USA) พัดลมระบาย

ควันแบบสรางแรงดันบวก (PPV) กัน

ฝุนกันน้ําระดับ IP 66 ใชพลังงานจาก

แบตเตอรี่ในตัว ใบพัดลมขนาด 20 นิ้ว

 มีหูหิ้วและสายสะพาย สามารถปรับ

องศาและพับเก็บได น้ําหนักไมเกิน 28

 KG.   จํานวน 1 ชุด

450,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

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

3 จัดซื้อรถยนตดับเพลิงผสมโฟมอัตโนมัติ 

แบบ 10 ลอ จํานวสน 1 คัน

-รถยนตดับเพลิงผสมโฟมอัตโนมัติ 

แบบ 10 ลอ จํานวสน 1 คัน

25,000,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

รวม 3 25,900,000

6. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
6.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

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 จัดซื้อเครื่องอัดฉีดเครื่องจักร จํานวน 1 

เครื่อง

-เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร จํานวน 1 

เครื่อง

14,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 14,000

พ.ศ. 2561

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่ ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

7. ประเภทครุภัณฑสํารวจ
7.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

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 จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดสายเทปสแตน

เลส จํานวน 1 อัน

-เทปวัดระยะชนิดสายเทปสแตนเลส 

จํานวน 1 อัน

8,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองชาง

รวม 1 8,000

8. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
8.1 แผนงานการสาธารณสุข

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 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 ตัว -กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 ตัว 25,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุข

รวม 1 25,000

ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่



- 70 -

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

 เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผด.0๒/1 

9. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
9.1 แผนงานการบริหารทั่วไป

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 ซื้อและติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทาง

ไกลัตโนมัติ ชนิดไรสาย จํานวน 5 ชุด 

พรอมอุปกรณืครบชุด

-ซื้อและติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทาง

ไกลัตโนมัติ ชนิดไรสาย จํานวน 5 ชุด 

พรอมอุปกรณืครบชุด

250,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองวิชาการและ

แผนงานงาน

บริการและ

เผยแพรวิชาการ

รวม 1 250,000

9.2 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 เครื่องขยายเสียงพรอมไมค แบบพกพา 

จํานวน 2 ชุด

-เครื่องขยายเสียงพรอมไมค แบบ

พกพา จํานวน 2 ชุด

11,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

รวม 1 11,000

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ ครุภัณฑ   รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



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

สาธารณสุข
ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

- กลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล 1 ตัว

25,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

1 สาธารณสุข ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้นวมมีพนักพิง มีที่วาง

แขนมีลอเบื่อน 3 ตัว

9,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑสํานักงาน - โตะพับเอนกประสงค (โตะขาว)

 จํานวน 6 ตัว

18,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑวิทยาสาสตร

หรือการแพทย

- เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 

แบบดิจิตอล 1 เครื่อง

20,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑวิทยาสาสตร

หรือการแพทย

- เครื่องนึ่งาเชื้อไฟฟา ขนาด 40

 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

95,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เครื่องขยายเสียงพรอมไมค 

แบบพกพา จํานวน 2 ชุด

11,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองสาธารณสุข

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลเมืองทับกวาง

 รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 

เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

48,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2

 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน - เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 

1 เครื่อง

20,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2

 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง 

จํานวน 2 ตู

36,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชักตั้งโตะ

 จํานวน 1 ตู

2,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง



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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน

กระจก จํานวน 2 ตู

10,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองทับกวาง

กองคลัง

3 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้ออุปกรณฉีดดับเพลิงโฟม

แรงดันสูงแบบสะพายหลัง HNE 

(GERMANY) อุปกรณฉีดดับเพลิง

โฟมแรงดันสูง ขนาด 13 ลิตร 

พรอมชุดสะพายหลัง ปรับโหมด

การฉีดแบบโฟมเหนียวหรือ

โฟมเหลวไดที่ชุดสะพายหลัง 

ปรับลําตรงหรือลําฝอยไดโดย

หมุนปลายกระบอกปนฉีด  

จํานวน 1 ชุด

450,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ



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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อพัดลมระบายควันพรอม

แบตเตอรี่ในตัว BlowHard 

(USA) พัดลมระบายควันแบบ

สรางแรงดันบวก (PPV) กันฝุน

กันน้ําระดับ IP 66 ใชพลังงาน

จากแบตเตอรี่ในตัว ใบพัดลม

ขนาด 20 นิ้ว มีหูหิ้วและ

สายสะพาย สามารถปรับองศา

และพับเก็บได น้ําหนักไมเกิน 

28 KG.   จํานวน 2 ชุด

45,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล

งานปองกันฯ

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อรถยนตดับเพลิงผสม

โฟมอะตโนมัติ แบบ 10 ลอ 

จํานวสน 1 คัน

25,000,000

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่

สําหรับใหบริการแกประชาชน

10,000,000



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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

30,000

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑคอมทพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง

11,800

การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอร 

หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

17,000

เคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 

จํานวน 1 เครื่อง

14,000

เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดสาย

เทปสแตนเลส จํานวน 1 อัน

8,000

เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบ

ตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน 

จํานวน 1 เครื่อง

30,000



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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บี

ทียู จํานวน 1 เครื่อง

23,000

เคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี

ทียู จํานวน 1 เครื่อง

28,600

บริหารงานทั่วไป ครัณฑไฟฟาและวิทยุ ซื้อและ



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

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่

บัญชีครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕61
แผนงาน สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕60

แบบ ผด.0๒/1 



- 8 -

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.

10 โครงการกอสรางถนน พาราแอสฟลท

ติกคอนกรีต บริเวณบานบุญยพัฒน 

ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6

กอสรางถนนพาราแอสฟลทติกคอน

 กรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,800 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

969,000 บริเวณบานบุญยพัฒน 

ชุมชนหัวเขาเกตุ 

หมูที่ 6

กองชาง

11 โครงการกอสรางรางระเบายน้ํา คสล. 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด

รางกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร 

พรอมฝารางเหล็ก

495,000 ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

ซอยขางโรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 

ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 1,200 ตาราง

เมตร

960,000 บริเวณซอยขาง

โรงเรียนนิคมสงเคราะห

 2 

ชุมชนบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6

กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ดําเนินการ 

แบบ ผด.0๒ 
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ชุมชน

หัวเขาเกตุ ขางฟารมมา หมูที่ 6

กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,350.00 ตารางเมตร

129,600 ชุมชนหัวเขาเกตุ

ขางฟารมมา 

หมูที่ 6

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน พาราแอสฟลท

ติกคอนกรีต บริเวณบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 จากหนารานอาหารแอด

อินเดียน ถึงหนาซุมประตูวัดบานโปง

โดยทําการกอสรางถนนพาราแอส

ฟลทติกคอน กรีต ชวงที่ 1 ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50

 เมตร  ยาว 260.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 2,230.00 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

990,000 บริเวณบานโปงพัฒนา 

หมูที่ 6 จากหนา

รานอาหารแอดอินเดียน 

ถึงหนาซุมประตูวัดบาน

โปง

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

19 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทติ

กคอนกรีต บริเวณซอยเขาชุมชน

หนองบัวบานถึงถนนเทศบาล 1 

ชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางถนนพาราแอส

ฟลทติกคอน กรีต  ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 5,720.00 

ตารางเมตรพรอมตีเสนจราจร

2,500,000 บริเวณซอยเขาชุมชน

หนองบัวบานถึง

ถนนเทศบาล 1 ชุมชน

หนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7

โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ขนาดรางกวาง 0.50 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 

เมตร พรอมฝารางเหล็ก

495,000 ชุมชนหนองบัวบาน 

หมูที่ 7

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวาง

ทอระบายน้ําและบอพัก คสล. บริเวณ

ชุมชน นิคมพัฒนาซอย 2 หมูที่ 9

โดยทําการกอสรางถนน คสล. 

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก 

คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

  ยาว 245.00 เมตร บอพัก คสล. 

ขนาด 1.10×1.10 เมตร จํานวน 

27 บอ และบอพักขนาด 

0.50×0.50 เมตร จํานวน 54 บอ

 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,375.00 เมตร

2,100,000 บริเวณชุมชน 

นิคมพัฒนา

ซอย 2 หมูที่ 9

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย

 5 ชุมชนเฟองฟา หมูที่ 9

โดยวิธีลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 492.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

  

685,000 เทศบาล 5 ซอย 5 

ชุมชนเฟองฟา 

หมูที่ 9

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

25 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 ชวง

ขามทางรถไฟ ถึงสี่แยกโรงเรียนวัดปา

ไผ หมูที่ 2 โดยวธีลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต

โดยทําการปรับปรุงถนน โดยวิธีลาด

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมตี

เสนจราจร และปรับปรุงปากบอพัก

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือพื้นที่ซอมสรางไมนอยกวา 

7,250 ตารางเมตร

3,000,000 ถนนเทศบาล 2 

ชวงขามทางรถไฟ 

ถึงสี่แยกโรงเรียน

วัดปาไผ หมูที่ 2

กองชาง

30 โครงการอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ซอยขางวัดหนองผักบุง ชุมชนหนอง

ผักบุง หมูที่ 7

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด

รางกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร 

พรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก

455,000 ซอยขางวัดหนองผักบุง 

ชุมชนหนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย

บานนางสนม กงชัย ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,000.00 ตารางเมตร

96,000 ซอยบานนางสนม 

กงชัย ชุมชนคุมไผทอง 

หมูที่ 8

กองชาง

39 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

บริเวณชุมชนหนองผักบุง หมูที่ 7

ปรับปรุงระบบประปา โดยการ

เปลี่ยนถังกรองน้ํา จํานวน 2 ถัง

120,000 บริเวณชุมชน

หนองผักบุง 

หมูที่ 7

กองชาง

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูที่ 10

ปรับปรุงระบบประปา โดยการ

เปลี่ยนถังกรองน้ํา จํานวน 2 ถัง

120,000 บริเวณชุมชน

เกษตรสัมพันธ 

หมูที่ 10

กองชาง

, ,
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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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 1. จัดอบรมภาควิชาการและทัศน

ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ใหดีขึ้นนําไปสูการพัฒนาเทศบาล

2. ผูเขารวมโครงการเปนผูสูงอายุ ชาย

 – หญิง ในเขตเทศบาลฯ 32 ชุมชน 

(จํานวนชุมชนละ 10 คน)

1,200,000 เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการ

สังคม

1 1,200,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

 เทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการ / กิจกรรม
 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.0๒ 
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