
 

    

                                
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทีแ่ก้ไข  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2561 

 
 

                

 

            

 

 

 

 
จัดท าโดย: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 



 

 
ค าน า 

 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559   ข้อ 27   “ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้ปรับปรุง แกไ้ข แผนการด าเนินงาน  เพื่อให้เหมาะสม  กับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตามกรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ีมีห้วงระยะเวลาส่ีปี   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝุายบริหารเพื่อ
ควบคุมด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ต่อไป  

 

                                                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

 
 
 

 
********************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
สารบญั 

   
            เร่ือง                                                                                        หน้า 

 
ส่วนที่ 1     บทน า         1 - ๓                
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                              

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน       
         ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน       
         ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน      

 
ส่วนที่ 2     สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน                       ๔ – ๖ 
         บัญชีสรุปจ านวนโครงการท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  แบบ ผด.๐๑ 
   
ส่วนที่ 3     รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน  ๗ – ๓๕           

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แบบ ผด.๐๒ 
 
  ภาคผนวก                     
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ส่วนที ่๑ 
 

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที ่๑  
บทน า 

๑.๑ บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ี
บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้จัดท าแผนพัฒนาส่ีปีซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงส่ีปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และ
เช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เทศบาลต าบลท่าไม้ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา
ส่ีปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี  มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ต.ค.59 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑ ของงเทศบาลต าบลท่าไม้ ขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑  มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน และบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ังการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
-๑- 



 

 
  “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559   ข้อ 27   “ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด
ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ 

2. เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปี  256๑  ของเทศบาลต าบลท่าไม้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียด ต่างๆของแผนงาน/โครงการ 

4. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

๑.๓ ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การด าเนินงาน  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การ
ด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้  

1. เป็นแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
3. แสดงถึงเปูาหมาย  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  

และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

-๒- 



 

 
๑.๔ ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน  โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
                     1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 256๑  ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้ท้ังหมด 
            2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากงบประมาณปี พ.ศ. 256๑ 
            3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
            4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑ แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ 
            5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ   ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๑  ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑  โดยให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 
๑.๕ ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นๆ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากอีกด้วย โดยแยกความส าคัญได้ดังนี้  

1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
4. แผนการด าเนินงานมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ ท่ีแสดงถึงเปูาหมายรายละเอียด   

ของกิจการ  งบประมาณ  และระยะเวลาท่ีชัดเจน  ท าให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นท่ี
ด าเนินการได้อย่างชัดเจน  สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชานใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
 

สรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่๓ 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 

 

(แบบ ผด.๐๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕6๑ 
เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 
งบประมาณ 

 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
    1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
    

 
๒ 
๒ 
 

 
3.40 
3.40 

 
5,587,000 
๘๐๕,๐๐๐ 

 
21.50 
3.10 

 
กองช่าง 
กองประปา 

รวม ๔ 6.80 6,392,000 24.60  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
    2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    2.2  แผนงานการศึกษา 
    2.3  แผนงานสาธารณสุข 
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ)   
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านการพัฒนาสังคม) 
    2.7  แผนงานงบกลาง        

 
๒ 
๖ 
๕ 
๒ 
1 

๑๐ 
๓ 

 
3.40 

10.20 
8.40 
๓.40 
1.๘๐ 

17.00 
5.00 

 
50,000 

3,103,100 
547,000 
50,000 
30,000 

245,000 
13,863,600 

 
0.20 

12.00 
2.10 
0.20 
0.13 
1.00 

53.20 

 
ส านักปลัด  
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
งานสวัสดิการ 
งานสวัสดิการ 
งานสวัสดิการ 
ส านักปลัด 
 

รวม 2๙ 49.20 17,888,700 68.90  
 
 
 

-๔- 

แบบ ผด.๐๑ 



 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    ๓.๓ แผนงานการศึกษา 

 
2 
6 
๒ 

 
3.40 

10.20 
3.40 

 
175,000 
180,000 
60,000 

 
0.60 
0.70 
0.30 

 
ส านักปลัด 
งานปูองกันฯ 
กองการศึกษา 
 

รวม 10 17.00 415,000 1.60  
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
2 
 
 

 
3.40 

 
60,000 

 
0.30 

 
กองสาธารณสุข 

 
 

รวม 2 3.40 60,000 0.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๕- 



 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

๙ 
 

 
 

15.30 
 

 
 

980,000 
 

 
 

3.80 

 
 
กองการศึกษา 

รวม 9 15.30 980,000 3.80  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร  
    และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
    ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ๖.๒  ค่าครุภัณฑ์ 
   
 

 
 

1 
4 
 
 

 
 

1.80 
6.80 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
119,800 

 
 

0.50 
0.30 

 
 

กองคลัง 
- งานปูองกัน 
- ส านักปลัด 
- กองคลัง 

รวม 5 8.40 239,800 0.80  
รวมทั้งสิ้น 59 100 25,975,500 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๑ 
เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต าบล 
ท่าไม ้

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต าบลท่าไม้ 
บริเวณบ้านนายนท ทะละ ถึงบริเวณบ้าน
นางอารีย์ ไพรวัลย์ ผิวทางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 446.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,784.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพของพ้ืนที่ 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 
ตามรายละ เอียดและแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 
 

1,300,000 หมู่ที่ 3 ต าบล
ท่าไม ้

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

-๗- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินกา

ร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า รป รั บป รุ ง   
ผิวทางแบบOverlay 
ซ อ ย  3 1  ห มู่ ที่  ๗ 
เชื่อมต่อซอย 29 หมู่
ที่ 6 , 7 ต าบลท่าไม ้

ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 31 
หมู่ที่ 7 จ านวน 3 ช่วง เชื่อมต่อ ซอย 29 
หมู่ที่ 6,7 ต าบลท่าไม้ พร้อมท าการแก้ไข
ฝาปิดบ่อพักใหม่ ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 413.00 เมตร ช่วงที่ 2 
ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 610.00 
เมตร ช่วงที่ 3  ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 82.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,748.00 ตารางเมตร และ
ซอย 29 หมู่ที่ 6,7 จ านวน 3 ช่วง  ช่วงที่ 
1 ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ผิวทาง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 893.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay 
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 295.00 
เมตร ช่วงที ่3 ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วท าการ
ปรับปรุงชั้นรองพ้ืนทางใหม่พร้อมลาดยาง
แอสฟัลท์ ติก    คอนกรีตผิวทางกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ ด า เ นินการทั้ ง หมดไม่ น้ อยก ว่ า 
5,940.00 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน  1 ปูาย ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

4,287,000 หมู่ที่ 6,7 
ต าบลท่าไม ้

กองช่าง             

 
-๘- 



 

        
๑.๒ แผนงานการพาณิชย ์

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปรับเปลี่ยน
หอถังพักน้ าใส หมู่ที่ 
๗ ต าบลท่าไม้   
 
 
 
 
 

ปรับเปลี่ยนหอถังพักน้ าใส หมู่ที่ ๗ ต าบล
ท่าไม้ หอถังพักน้ าใสแบบเหล็กขนาดความ
จุน้ า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูง  ๒๐.๐๐ 
เมตร บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 7 ต าบล
ท่ า ไ ม้   ( สนาม เ ด็ ก เ ล่น )  พร้ อมปู า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ปูาย 

670,000 หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าไม้   

กองประปา             

๒. โครงการเจาะบ่อดาล   
หมู่ที่ 2  ต าบลท่าไม้  
 
 
 
 
 

เจาะบ่อบอดาลใหม่ หมู่ที่  2 ต าบลท่าไม้  
ขนาด 5.00 น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 
40.00 เมตร หรือ  20.00  วา  หรือ
จนกว่าเจอน้ าดี พร้อมติดต้ังปั๊มซับเมอร์ส 
ขนาด 3.00 แรง  220.00 โวล ต์ 
บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 2 ต าบลท่าไม้ 
(บริ เวณหลังโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น) 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1  ปูาย 
 

135,000 หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าไม ้

กองประปา             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-๙- 



 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม   
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการเงินอุดหนุน
อ าเภอท่ามะกาการ
จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร ในการการ
จัดซื้อหรือการจัดจ้าง
ของอ าเภอท่ามะกา 
 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัด
จ้างของอ าเภอท่ามะกา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559 
 

30,000 อุดหนุนอ าเภอ
ท่ามะกา 

ส านักปลัด             

๒. โครงการเงินอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

เพ่ือด าเนินการโครงการการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย ว่า ด้วย เงิ นอุดห นุนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 

20,000 อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๑๐- 



 

 
๒.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหนังสือ ที่  กจ 
0037.10/ 2093 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2554 
 

490,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๒ ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

            

๒. โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

937,100 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๒ ศูนย์ 

เด็กเล็ก
ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 สังกัด

(สพฐ.) 
 

กอง
การศึกษา 

            

๓. โครงการกีฬาสีหนูน้อย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าโฆษณาและ
เ ผ ย แพ ร่ ค่ า วั ส ดุ ง า น บ้ า น ง า น ค รั ว 
ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเงิน
รางวัลสนับสนุน เครื่องแต่งกาย ค่าเงิน
รางวัลสนับสนุนชุดการแสดงจ้างเหมา
บริการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๒ ศูนย์ 
 

กอง
การศึกษา 

            

 

 
 

-๑๑- 



 

 
๒.๒ แผนงานการศึกษา  (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. เงินอุดหนุนส าหรับโครง 
การอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เ ล็ ก ถึ ง ป ร ะ ถม ศึ ก ษ า ปี ที่  6 สั ง กั ด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

1,556,000 โรงเรียน
คร้อพนันและ
โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

 

กอง
การศึกษา 

            

๕. เงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดคร้อพนันโครงการน้อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อ 
พนัน ตามโครงการน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559 
 

50,000 โรงเรียน
คร้อพนัน 

กอง
การศึกษา 

            

๖. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัด
กระต่ายเต้นโครงการ 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรง เ รียนวัด
กระต่ายเต้น ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 

50,000 โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1๒- 



 

 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้เมือง
น่าอ ยู่ เช่นค่าวัส ดุส า นักงาน ค่า วัส ดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ า ตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าที่พัก           
ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าของที่ระลึก 
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้อง
จ่าย 

100,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

๒. โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลท่าไม้ 
เช่น ค่า น้ ามันเชื้ อเพลิง ค่า เบี้ ยเลี้ยง
เจ้าหน้าท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 

200,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

๓. โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ปูองกันโ รคเอดส์  เช่ น ค่ าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นต้องจ่าย 
 

15,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

๔. โครงการอบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค่ายานพาหนะเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 

150,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

-๑๓- 



 

 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. เงินอุดหนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล และ
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่ บ้ าน (อสม . ) 
ส าหรับการบริการสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

๘๒,๕00 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

 
 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล
พบประชาชน เช่น ค่าวัสดุส านักงาน     
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
และเครื่อง ด่ืม  ค่า เครื่ องขยายเสียง      
ค่าของรางวัล ค่าถุงยังชีพ ค่าเช่าเวทีการ
แสดง ค่าของที่ ร ะลึก เงินสนับสนุน
หน่วยงานที่มาเ ข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 

๒0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 

-๑๔- 



 

 
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลท่าไม้ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลท่าไม้ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ที่ จ าเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๓0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการฝึกอบรมสง่เสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมรายได้เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ า เป็น
ส าหรับโครงการน้ี 
 

๓0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 
 

-๑๕- 



 

 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาสังคม 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคม
การเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ (จ านวน 
8 ชุมชน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวที
ประชาคมการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ เป็นค่าวัสดุส านักงาน
ต่าง ๆค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชาคม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๓๕,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๒. โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นค่า
วัสดุส านักงานค่าตอบแทนการจัดเก็บ
ข้อมู ล ค วามจ า เป็ น พ้ืน ฐ าน (จปฐ . ) 
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการบันทึก
ข้อมูล (จปฐ.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็น ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

๓0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๓. โครงการขับเคลื่อนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ต าบล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับต าบล เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมขับเคลื่อน ฯ
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๓0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

-๑๖- 



 

 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาสังคม  (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันคนพิการสากล 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ า ใช้ จ่ าย โครงการจั ด
กิจกรรมงานวันคนพิการสากลตาม
หนังสือที่ กจ 0004/3003 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2548 การจัดกิจกรรมงาน
วันคน พิก ารส าก ล  ตร ง กั บ วันที่  3 
ธันวาคมของทุกปี เป็นค่าวัส ดุต่าง  ๆ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและ
เครื่อง ด่ืม และค่าใช้จ่ ายอื่นที่จ า เป็น
ส าหรับโครงการน้ี 
 

๓๐,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๕. โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตาม
หนังสือที่ มท 0816.10/113 ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ขอความ
ร่วมมือจัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ วันที่  13 เมษายนของทุกปี 
เ ป็ นค่ า วั ส ดุ ต่ า ง  ๆ  ค่ า อ าหารแล ะ
เครื่องด่ืม ค่าของขวัญส าหรับผู้สูงอายุ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 
 

๓0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 

-๑๗- 



 

 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. โครงการศูนย์ปูองกันการ
กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์
ปู องกั นก ารกระท าความรุ นแรง ใน
ครอบครัว เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ าอาหารและ
เครื่อง ด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๑๐,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๗. โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เ พ่ือจ่ าย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ าย ในโค รงการ
ฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เ ผ ย แพ ร่ ค่ า อ า ห า ร แล ะ เ ค รื่ อ ง ด่ื ม 
ค่าอาหาร ว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๑0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๘. โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง 
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ าอาหารและ
เครื่อง ด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๑0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 

-๑๘- 



 

 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. โครงการอบรม การจัดท า
แผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
อบรมการจัดท าแผนชุมชน เช่น เป็นค่า
วัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๑๐,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๑๐. โครงการจัดต้ังสภาเด็ก 
และเยาวชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ัง
สภาเด็กและเยาวชน เช่น เป็นค่าวัสดุ
ส า นักงาน ค่าอาหารและ เครื่อ ง ด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการน้ี 
 

๕0,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
๒.๗ แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จ่ายเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 
ที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เทศบาลและมีรายได้ไม่เพียงพอกับการยัง
ชีพยากจน หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้
อุปการะเลี้ยงดูและไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

๖๐,000 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

-๑๙- 



 

 
๒.๗ แผนงานงบกลาง (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. จ่ายเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพผู้สงูอายุ 

เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ ย ยังชีพผู้ สู งอายุ        
ที่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
เขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนด 
 

๑๑,๕๗๖,๔00 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

๓. จ่ายเบี้ยสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพคนพิการ 

เ พ่ือจ่ าย เป็น เ งิ น เบี้ ย ยั งชีพผู้ พิการ        
ที่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
เขตเทศบาล ท่ีมีบัตรผู้พิการหรือหนังสือ
รับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้พิการ ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 

๒,๒๒๗,๒00 เขตเทศบาล งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๐- 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการเลือกต้ังตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดการเลือกต้ัง
ของเทศบาลต าบลท่าไม้ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือ การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ การมีส่วนร่วม
ทางการ เมื อง  ในการเลื อก ต้ั งสภา
ผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา 
รวมทั้งการเลือกต้ังในทุกระดับ 
 

๑๕๕,๐00 เขตเทศบาล ส านักปลัด             

๒. โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวที
ประชาคม เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เป็นค่าอาหาร และเครื่องด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชาคม ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าวัสดุต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น 
 

๒๐,๐00 เขตเทศบาล งาน
วิชาการ

และ
แผนงาน 

            

 
-๒๑- 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการซักซ้อมแผน 
ปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เ พ่ือเป็นค่ าใช้จ่ ายโครงการซั กซ้ อ ม
แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ า สมนาคุณ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจ าเป็นในโครงการน้ี 

๓๐,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

๒. โครงการท่าไม้ร่วมใจ  
ต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้ร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพติดเป็น  ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจ าเป็นในโครงการน้ี 

๒0,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

๓. โครงการฝึกอบรมอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน 

เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เป็น
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ค่ า สมนาคุณ ค่ าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร
และเครื่อง ด่ืม และค่าใช้จ่ ายอื่นตาม
ความจ าเป็นในโครงการน้ี 

๕0,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

 
-๒๒- 



 

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติของพนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาล เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เช่น อปพร. 
ต ารวจ  ต ารวจชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าอุปกรณ์
การแพทย์ ผ้าเย็น ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นตาม
โครงการน้ี 

๑๐,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

๕. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้าน 
การปูองกันและบรร 
เทาสาธารณภัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน ด้านการปูองกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  เ ป็ น ค่ า วั ส ดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่  
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจ าเป็นใน
โครงการน้ี 

๔0,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

๖. โครงการอบรมการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยให้กับ
โรงเรียนภายในเขต 
เทศบาล 

โครงการอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจ าเป็นในโครงการน้ี 

๓0,000 เขตเทศบาล งานปูองกัน             

 
-๒๓- 



 

๓.๓ แผนงานการศึกษา 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการเข้าค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม 
การปูองกันแก้ไขยาเสพติดเป็นค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องด่ืม
และค่าใช้จ่ ายอื่น  ตามความจ า เป็น
โครงการน้ี 
 

๑๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการอบรม 
ทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุส านักงาน ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
พาหนะเดินทางค่าของที่ ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

๕0,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๔- 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการรณรงค์แยกขยะ
ก่อนทิ้งในชุมชน 

เ พ่ือจ่ าย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ าย ในโค รงการ           
รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 

๒๐,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

๒. โครงการอนุรักษส์่งเสริม 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้อง
จ่าย 
 

๔0,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 

-๒๕- 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการสง่เสริมกฬีาและ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น หรือ
ด าเนินการจัดโครงการเองตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหรือขอรับการ
สนับสนุน ค่าตกแต่งสถานที่  ค่ าวัส ดุ
ส า นั ก ง านค่ า โ ฆษณาและ เผยแพ ร่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนเด็กเก็บฟุตบอล ค่าเครื่ อง
แต่งกาย เงินสนับสนุนให้กับชุมชน เงิน
สนับสนุนให้กับนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
สนับสนุนเด็กถือปูายชุมชน ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
วัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่า
จัดเตรียมสนาม ค่าธง   ค่าปูาย  ค่า
น้ าแข็ง ค่าน้ าด่ืมค่าตาข่ายกันฟุตบอล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
สนับสนุนวงดุริยางค์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา ค่าเช่ารถ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆทีจ่ าเป็น 

๓๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

-๒๖- 



 

 
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ า ใช้ จ่ ายที่ จ า เป็น  ใน
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล 
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  และกรรมการ 
ค่าตอบแทนเด็กเก็บลูกบอล ค่า วัส ดุ
อุปกรณ์กีฬา  ค่า เครื่ องแต่งกาย ค่ า
แต่งหน้า เงินสนับสนุนค่าถ้วยรางวัล เงิน
สนับสนุนชุมชนที่จัดส่งเด็กมาถือปูาย
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 

๒๐๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

๓. โครงการสภาวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นโครงการ
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และ
กฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้อง เป็นค่า วัส ดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ความจ าเป็นในโครงการน้ี ตามหนังสือ ที่ 
ว ธ  0509.7/ว 5713 ล ง วั น ที่  25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การจัดต้ัง
สภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติ สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๒0,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
-๒๗- 



 

 
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเงิน
สนับสนุนและเงินรางวัล ส าหรับการ
ประกวดและตัดสิน ค่าเงินสนับสนุนหรือ
ของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
การแสดงต่าง ๆค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่า
เครื่องไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูาและเครื่อง
ขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น 

๑๕๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

๕. โครงการจัดงานประเพณี
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเงิน
สนับสนุน และเงินรางวัลส าหรับการ
ประกวดและตัดสิน ค่าเงินสนับสนุนหรือ
ของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
เครื่องไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา และเครื่อง
ขยายเสียง เงินสนับสนุนหน่วยงาน ผู้ส่ง
นางสงกรานต์เข้าร่วมงาน เงินค่าแต่งหน้า
นางสงกรานต์ ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุด
การแสดง ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าจ้าง
นักร้องนักดนตรี ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาทั่วไป หรือพ้ืนบ้าน ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

๑๐0,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
-๒๘- 



 

 
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. โครงการจัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 
 
 

ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุพชาติพร้อมเทียน
พรรษา ค่าผ้าอาบน้ าฝน เงินสนับสนุน
ส าหรับชุมชนในการประดับตกแต่งรถเข้า
ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารและเครื่องด่ืมค่า
วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 
จ้างเหมาบริการ ค่าเงินสนับสนุนหรือของ
ที่ระลึกในการจัดงานตลอดจนรายจ่ายอื่น 
ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ 

๓๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

๗. โครงการ 12 สิงหา  
มหาราชินี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พิธีการ
ทางศาสนา(ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์/เครื่อง
ไทยธรรม/ปัจจัยในการท าบุญดอกไม้/
ธูป/ เที ยนฯลฯ )  ค่ า วัส ดุ ส า นักงาน 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเงินสนับสนุน
และเงินรางวัลส าหรับการประกวดและ
ตัดสินแม่ดีเด่น ค่าเงินสนับสนุนหรือของ
ที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเวที 
ค่าจ้างดนตรีค่าจ้างนักร้อง ค่าจ้างเหมา
ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
เครื่องไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูาและเครื่อง
ขยายเสียง ค่าจัดท าโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร 
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 

๑๕0,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
-๒๙- 



 

 
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘. ค่าใช้จ่ายการเตรียมการ
และการสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

ค่าใช้จ่ ายในการเตรียมการและการ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมถวาย
เป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ความจ าเป็นในโครงการน้ี ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว649 ลง
วันที่  24 มีนาคม 2560 เรื่ อง การ
เตรียมการและการสนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ของจังหวัดและอ าเภอ และ
หนังสือด่วนที่สุดที่ กจ 0318/ ว 2705 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมเกี่ ยวกับพิ ธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ 
 

๒๐๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
 

-๓๐- 



 

 
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ
ส านักงานค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าเงิน
สนับสนุน และเงินรางวัลส าหรับการ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ค่าเงินสนับสนุน
หรือของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าพลุดอกไม้ไฟ เงิน
สนับสนุนส าหรับชุมชนในการประกวด
ตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม ค่าชุดการ
แสดงค่ าส นับส นุนวง ดุ ริ ย าง ค์  เ งิ น
สนับสนุนหน่วยงานที่ส่งนางนพมาศ/หนู
น้อยนพมาศ ค่าเช่าเวที ค่าจ้างดนตรี 
ค่าจ้างนักร้อง/นักแสดง ค่าเงินรางวัล
สนับสนุนชุดการแสดง ค่าเครื่องแต่งกาย 
และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง
ไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา และเครื่องขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมามหรสพต่างๆ ค่าจัดท า
โ ล่  ค่ า พิ ม พ์ วุ ฒิ บั ต ร  ค่ า ต อ บ แท น
เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
 

๑๐๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
 
 
 

-๓๑- 



 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ
ปรั บป รุ ง แ ผนที่ ภ า ษี แล ะท ะ เบี ย น
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยช่างแผนที่
ภาษี ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแผน
ที่ภาษี ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือปรับข้อมูล
ที่ดินรายเดือนหรือจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการอย่าหน่ึงอย่างใดให้เทศบาล 
และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดู
งานแผนที่ภาษีกับหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จ  เช่น ค่าของที่ระลึก ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
ต่างๆ และอื่นๆ ที่จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล 
 

๑๒๐,000 เขตเทศบาล กองศึกษา             

 
 
 

-๓๒- 



 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๑ 
เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 2 ตู้ แบบ 3 ลิ้นชัก ตัวตู้ผลิตจาก
วัส ดุแผ่นรี ด เ ย็นส าหรับ ใช้ เก็บแฟูม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนที่ภาษีของ
เทศบาล(เป็นรายการครุภัณฑ์ส านักงานที่
จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

๑๒,๔๐๐ เทศบาล 
ต าบล 
ท่าไม ้

กองคลงั             

๒. จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาวจ านวน 
2 ตัว ส าหรับใช้ในการออกให้บริการ
ประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
(เป็นรายการครุภัณฑ์ส านักงานที่จัดซื้อ
ตามราคาท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

๘,๐๐๐ เทศบาล 
ต าบล 
ท่าไม ้

กองคลงั             

 
 
 
 

-๓๓- 



 

 
๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อตู้เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อย
กว่า๗ คิว จ านวน ๑ เครื่อง (เป็นรายการ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

๙,๔๐๐ เทศบาล 
ต าบล 
ท่าไม ้

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓๔- 



 

๓. ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  25๖๐ พ.ศ.  256๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดซื้อชุดดับเพลิง เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง ชุดดับเพลิง จ านวน 3 ชุด ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล (เป็น
รายการครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงที่จัดซื้อ
ตามราคาท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
1) เป็นชุดดับเพลิง 
2) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้น
กันน้ าระบายอากาศและฉนวนกันความ
ร้อน ซับในสามารถถอดออกจากกันได้ 
ประกอบด้วยตัวเสื้อ และกางเกง ติดแถบ
สะท้อนแสง มีกระเป๋าด้านหน้าท่ีตัวเสื้อ 
3) มีถุงมือกันความร้อน 
4) มีหมวกที่มีกระจกหน้ามาพร้อมผ้า
คลุมต้นคอด้านหลัง 
5) มีรองเท้าท่ีมีลักษณะ ดังน้ี 
- ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ 
- แผ่นฉนวนกันความร้อน 
- พ้ืนเสริมเหล็กทั้งแผ่น 
- พ้ืนส้นชนิดกันลื่น 
- มีหูจับแผ่นยางกันกระแทก 
6) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้า
คลุมศีรษะหนาสองชั้น เย็บติดเป็นชิ้น
เดียว 

๙๐,๐๐๐ เทศบาล 
ต าบล 
ท่าไม ้

กองคลงั             

-๓๕- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




