
 

 

สรุปผลโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน  2561) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ 
OVERLAY  หมู่  7 

ซอยทางเข้าหอถังประปา  หมู่ท่ี 7  เริ่มต้นจาก 
ปากทาง  ถึงบริเวณหน้าหอถังประปา  ผิวทางกว้าง  
4  เมตร  ยาว 175  เมตร  หนา  5  ซม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  700  ตารางเมตร 

204,000 275,000 176,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

2. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
 

โรงเรียนวัดคร้อพนัน  หมู่ท่ี 7  ต.ท่าไม้  อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี 

- - 498,000 กองทุนพัฒนา
ไฟฟูาจังหวัด
ราชบุรี 2 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ท่ี 3  ต.ท่าไม้ 

บริเวณบ้านนายนท  ทะละ  ถึงบริเวณบ้านของนาง
อารีย์  ไพรวัลย์  ผิวทางกว้าง  4.00  เมตร ยาว  
446  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า  1,784  ต.ร.ม.  พร้อมไหล่ทางลงลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ  0.50  เมตร   

1,300,000 1,300,000 1,295,000 ทต.ท่าไม้ 

4. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.   
ซอย  17  หมู่ท่ี 2 

ผิวทางกว้าง  3  เมตร  ยาว  435  เมตร  หนา  
15  ซม.  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  1,305  ต.ร.ม.  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย  ข้างละ  50  ซม. 

1,126,000 1,126,000 1,122,000 ทต.ท่าไม้   
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

5. โครงการก่อสร้าง  ถนน  ค.ส.ล.   
หมู่ท่ี 2 

บริเวณหอถังประปาวัดกระต่ายเต้น  ถึงบริเวณบ้าน
นางส าเนียง  อินซะเง้อ  ผิวทางกว้าง  4  เมตร   
ยาว  302  เมตร  หนา  15  ซม.  หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า  1,208  ต.ร.ม.  พร้อมไหล่ทาง 
หินคลุกเฉล่ียข้างละ  50  ซม. 

1,056,000 1,056,000 1,053,000 ทต.ท่าไม้   
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 3  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายบุญธรรม  เรืองทอง
หมู่  3  ผิวทางกว้าง  3  เมตร  ยาว  145  เมตร  
หนา  15 ซ.ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  435  ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ  25  ซ.ม. 

360,000 226,000 226,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

7. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
หมู่ท่ี 3 

ต่อจากถนน  ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้านนายสนั่น  เทสิน
ถึงบ้านนายณรงค์  น้ าใจสุข  ผิวทางกว้าง  3  เมตร  
ยาว 100 เมตร หนา  15  ซม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  300  เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย 
ข้างละ  50  ซม. 

275,000 275,000 156,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อ
จากถนนลาดยางเดิม  บริเวณหน้า
หอถ้งประปา  จ านวน  2  ช่วง  
หมู่ท่ี  7  ต าบลท่าไม้   

บริเวณหน้าหอถังประปา  หมู่ท่ี  7 จ านวน  2  ช่วง  
ช่วงท่ี 1  ผิวทางกว้าง  4  เมตร  ยาว  31  เมตร 
ช่วงท่ี 2  ผิวทางกว้าง  3  เมตร  ยาว  100 เมตร 
หนา  15  ซม. พร้อมรางระบายน้ า  ค.ส.ล. ยาว  
131  เมตร 

725,000 725,000 722,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

9. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า
พร้อมติดต้ังประตูปิด-เปิดน้ าแบบ
เหล็กหล่อ 

บริเวณหลังตลาดวัดคร้อพนัน  หมู่ท่ี  7 ชนิดมือหมุน  
ขนาด   60  ซม. จ านวน  1  ชุด 

90,000 90,000 90,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

10. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
ซอยข้างร้านเจ้ดา  หมู่ 6 

ผิวทางกว้าง  3  เมตร  ยาว  35  เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นท่ีพร้อมวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด  

40  ซม. จ านวน  20  ท่อน 

123,000 123,000 94,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    1.1  แผนงานเคหะชุมชน  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

11. โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนวัดคร้อพนัน  หมู่ท่ี 7  ต.ท่าไม้   - - 261,000 กองทุนไฟฟูา
จังหวัด

กาญจนบุรี  3 
(264,000.-) 

12. โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ 
OVERLAY หมู่  6, 7 

ซอย  31  หมู่ท่ี  7  ต.ท่าไม้  จ านวน  3  ช่วง  
พร้อมท าการเปล่ียนฝาปิดบ่อพักจากเดิมเป็นฝา
คอนกรีตเปล่ียนใหม่เป็นฝาเหล็กตะแกรง โดยช่วง
ท่ี 1 ผิวทางกว้าง  6  เมตร  ยาว  413  เมตร  
ช่วงท่ี  2ผิวทาง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  610  
เมตร  ช่วงท่ี 3  ผิวทางกว้าง  4  เมตร ยาว  82  
เมตร หนา  5 ซม.หรือพื้นท่ีด าเนินการท้ัง  3 ช่วง 
ไม่น้อยกว่า  5,741  ตารางเมตร  เช่ือมต่อซอย  
29  หมู่ท่ี 6,7 ต.ท่าไม้ปรับปรุงช้ันรองพื้นทาง
และผิวทางเดิม  ผิวทางกว้าง 1  เมตร ยาว  280 
เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการท้ัง  3  ช่วง  ไม่น้อย
กว่า  5,924  ตารางเมตร 

4,287,000 4,287,000 3,378,000 ทต.ท่าไม้ 
 

13. โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อม
ติดต้ังปั๊มซับเมอร์สและเปล่ียนถัง
กรองน้ าประปา  หมู่  2  ต.ท่าไม้ 
(ข้างวัดกระต่ายเต้น) 

เจาะบ่อบาดาลขนาด  5  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  40  
เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ าดี  พร้อมติดต้ังปั๊มซัมเมอร์  
ขนาด  3 HP ขนาด 220  โวลต์และเปล่ียนถังกรอง
น้ าประปา บริเวณข้างวัดกระต่ายเต้น หมู่ท่ี 2  

203,000 203,000 202,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

14. โครงการปรับเปล่ียนหอถังน้ าใส แบบหอถังเหล็ก  ขนาดความจุ  30.00  ลบ.ม.   
สูง  20 เมตร  และเปล่ียนถังกรองน้ าประปา  พรอ้ม
ติดต้ังบริเวณบ้านโรงหีบเล็ก  หมู่ท่ี  10  ต.ท่าไม้ 

785,000 785,000 751,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 



 

 

 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

    1.1  แผนงานเคหะชุมชน  
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

15. โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อม
ติดต้ังซัมเมอร์สและเปล่ียนถัง 
กรองน้ าประปา  หมู่  3  ต.ท่าไม้ 
(บ้านหนองปลวก) 

เจาะบ่อบาดาลขนาด  5  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  40  
เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ าดี  พร้อมติดต้ังปั๊มซัมเมอร์  
ขนาด 3 HP ขนาด 220 โวลต์และเปล่ียนถังกรอง
น้ าประปา  บริเวณบ้านหนองปลวก   หมู่ท่ี 3  

203,000 203,000 202,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

16. โครงการวางท่อระบายน้ าและ 
รางระบายน้ า  หมู่  8 

บริเวณบ้านนางสุมารี  หมู่ท่ี  8  ต าบลท่าไม้  โดยใช้
ท่อกลม  ค.ส.ล.  0.4 เมตร  และ  0.60  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. จ านวน  2  บ่อ รวมความยาว
ไม่น้อยกว่า  40  เมตร  และรางระบายน้ า  ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง  0.05  เมตร  ยาว  71  เมตร  

383,000 383,000 380,000 ทต.ท่าไม้ 

1.2 แผนงานการพาณิชย ์
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่  2 
(บริเวณหลังโรงเรียนวัด 
กระต่ายเต้น) 

เจาะบ่อบาดาลขนาด   5  นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่  
40  เมตร หรือ  20.00  วา  หรือจนกว่าเจอน้ าดี
พร้อมติดต้ังปั๊มซับเมอร์ส  ขนาด 3 แรง 220 โวลต์ 
บริเวณหอถังประปา  หมู่  2 (บริเวณหลังโรงเรียน 
วัดกระต่ายเต้น) 

135,000 135,000 751,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

2. โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 
เก็บน้ า  หมู่  7  (สนามเด็กเล่น) 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. 
สูง  20  ลบ.ม.  บริเวณหอถังน้ าประปา  หมู่ 7  
(สนามเด็กเล่น) 

670,000 670,000 - ทต.ท่าไม้ 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

 



 

 

1.2 แผนงานการพาณิชย ์
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

3. โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ 8  
ต าบลท่าไม้  

วางท่อเมนประปา ชนิด  PVC ขนาด  3  นิ้ว  ช้ัน  
13.5 จ านวน  259 ท่อนหรือระยะทางไมน่้อยกว่า  
1,035  เมตร  บริเวณบ้านรางโปุง   หมู่ท่ี 8   
 

251,000 251,000 250,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

4. โครงการปรับเปล่ียนหอถังน้ าใส
แบบหอถังเหล็ก  หมู่ 6  
(บ้านสวนกล้วย) 

ปรับเปล่ียนหอถังน้ าใส  แบบหอถังเหล็ก  ขนาด 
ความจุ  30  ลบ.ม. สูง  20 เมตร และเปล่ียนถัง
กรองน้ าประปา พร้อมติดต้ังบริเวณบ้านสวนกล้วย  
หมู่ 6   

785,000 785,000 750,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 
 

    1.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
ภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
ท่าไม้ 

ก่อสร้างโรงจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
ท่าไม้  ชนิดโครงสร้างเหล็กช้ันเดียว  ขนาดยาว   
30 เมตร  กว้าง  5  เมตร   

550,000 550,000 - ทต.ท่าไม้ 
 (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

   2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 

 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

    1. เงินอุดหนุนเหล่าการชาดจังหวัด
กาญจนบุรี  

เพื่อด าเนินโครงการการด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

20,000 20,000 20,000 ทต.ท่าไม้ 

          2.2  แผนงานการศึกษา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารสถาน
การศึกษา 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

603,200 490,000 413,700 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กถึงประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 สังกัด (สพฐ) และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

951,860 937,100 812,984 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

3. เงินอุดหนุนโครงการอาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียน  

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี  6  สังกัด (สพฐ) 

1,678,000 1,556,000 1,670,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

4. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อพนัน 
ตามโครงการน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

เป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดคร้อพนัน ตาม
โครงการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

50,000 50,000 50,000 เงินอุดหนุน 
โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

5. 
 
 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัด 
กระต่ายเต้น ตามโครงการศูนย์การ
เรียนรู้  ICT 

เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ตาม
โครงการศูนย์การเรียนรู้  ICT  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

50,000 50,000 50,000 
 

เงินอุดหนุน 
โรงเรียน 

วัดกระต่ายเต้น 

          2.2  แผนงานการศึกษา 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

6. โครงการกีฬาสีหนูน้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 

30,000 20,000 11,468 ทต.ท่าไม้ 

7. โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับ
คลุมเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคร้อพนัน 

ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคร้อพนัน 

- 1,197,000 1,130,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

 

      ๒.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. 
 

โครงการท่าไม้  เมืองน่าอยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  เพิ่มทักษะน าความรู้ใหม่ๆ 
 ให้ประชาชนน าไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น  

300,000 350,000 313,660 เงินอุดหนุน 
สปสช. 

2.  โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ออกก าลังกาย  หมู่ท่ี 1 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง  ห่างไกลโรค
ของประชาชน  

- 100,000 99,296 ทต.ท่าไม้ 

3. 
 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

- - 63,216 
 

เงินอุดหนุน 
สปสช 

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า   

เพื่อจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 60,000 60,000 ทต.ท่าไม้ 

5. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

1) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2) โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
3) โครงการส่งเสริมโภชนาและสุขภาพอนามัย 
แม่และเด็ก 

220,000 220,000 220,000 เงินอุดหนุน 
จากกรมส่งเสริมฯ 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

๑. โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดหน่วยเทศบาลเคล่ือนท่ี ออกบริการประชาชน  
จ านวน  11  ชุมชน 

100,000 20,000 7,775 ทต.ท่าไม้ 
 

2. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

อุดหนุนเงินให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าไม้ 
เพื่อด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ 

30,000 30,000 30,000 ทต.ท่าไม้ 

 ๒.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านการพัฒนาสังคม) 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนท่ีครบ
วาระ (จ านวน 1 ชุมชน) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
การเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนท่ี 11  ชุมชน
ก้าวหน้าพัฒนา 

80,000 35,000 3,000 ทต.ท่าไม้ 
 

2. โครงการปูองกันแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน   

จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการปูองกันและการแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียนให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดคร้อพนัน  จ านวน  60  คน  

- - 18,000 เงินอุดหนุนจาก
พัฒนาสังคมและ

มนุษย์ จ.กาญจนบุรี 

3. โครงการอบรมการจัดท าแผน
ชุมชน 

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าชุมชนเพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  11  ชุมชน 

30,000 30,000 - ไม่ใช้งบประมาณ 

4. โครงการ “Sex เปิดในวัยรุ่น  เปิด
พื้นท่ีฉลาดทางความคิดเรื่องเพศ 

จัดอบรมเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
 ร.ร.วัดคร้อพนัน  จ านวน  80  คน 

- - 20,000 เงินอุดหนุนจาก
บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว 
จ.กาญจนบุรี 

5. โครงการท่าไม้วัยใสห่างไกล 
ยาเสพติด 

จัดอบรมเด็กนักเรียน ร.ร.วัดคร้อพนัน 
จ านวน  60  คน  

- - 16,400 เงินอุดหนุน 
จาก สปสช. 

6. โครงการสภาเด็กและเยาวชน จัดประชุมคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.7  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

 

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี ตามเทศบัญญัติ ที่ด าเนินการ  (งบประมาณ) 
1. 
 

กิจกรรมการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์  ในเขต
เทศบาลต าบลท่าไม้  จ านวน  5  ราย 

60,000 60,000 54,000 ทต.ท่าไม้ 

2. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายเป็นเบ้ีย
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุท่ีมี
สิทธิในเขตเทศบาล  จ านวน  1,395 ราย        

11,366,400 11,576,400 8,928,500 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

 
3. 
 

กิจกรรมการจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพผู้พิการ 

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยัง
ชีพความพิการให้กับผู้พิการท่ีมีสิทธิในเขต
เทศบาล   จ านวน  212  ราย 

1,920,000 2,227,200 1,608,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
      ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชนสังคม  และการรกัษาความสงบเรียบร้อย                          
                                         3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดบัท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการเวทีประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 

เพื่อน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้จากการ
ประชาคมมาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562 

20,000 20,000 2,165 ทต.ท่าไม้ 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

 

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี ตามเทศบัญญัติ ที่ด าเนินการ  (งบประมาณ) 
1. 
 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของการด าเนินการโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

10,000 10,000 9,415 ทต.ท่าไม้ 

2. 
 

โครงการอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยแก่ โรง เรียนภายในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 29,045 ทต.ท่าไม้ 

3. 
 

 

โครงการท่าไม้  ร่วมใจ ต้านภัย 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมเดินรณรง ค์ต้านภัยยาเสพติด 
ร่วมกับชุมชน  ร.ร.คร้อพนัน   อสม.  ผู้สูงอายุ 
และประชาชนท่ัวไป  

20,000 20,000 14,570 ทต.ท่าไม้ 

                                     

    3.3   แผนงานการศึกษา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน 

10,000 10,000 7,899 
 

ทต.ท่าไม้ 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าไม้ 

 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กท้ัง  2  ศูนย์ 
และทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพื่อให้ความรู้ 
เพิ่มทักษะให้กับเด็กเล็ก  ท้ัง  2  ศูนย์  

80,000 80,000 58,590 ทต.ท่าไม้ 

3. โครงการเฝูาระวังโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.วัดคร้อพนัน) 

จัดอบรมผู้ปกครองในการเฝูาระวังโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน 

- 5,000 4,174 เงินอุดหนุน 
สปสช. 

4. โครงการเฝูาระวังโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.บ้านกระต่ายเต้น) 

จัดอบรมผู้ปกครองในการเฝูาระวังโรคติดต่อ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น 

- 5,000 4,935 เงินอุดหนุน  
สปสช. 

3.3   แผนงานการศึกษา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณที่ หมายเหตุ 



 

 

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการ (งบประมาณ) 

5. โครงการประเมินภาวะโภชนาการ  
การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและ
ส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน  (ศพด.วัดคร้อพนัน) 

จัดอบรมผู้ปกครองการแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการและส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน  (ศพด.วัดคร้อพนัน) 

- - 6,770 เงินอุดหนุน 
สปสช. 

(10,000) 

6. โครงการประเมินภาวะโภชนาการ  
การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและ
ส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน  (ศพด.บ้านกระต่ายเต้น) 

จัดอบรมผู้ปกครองการแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการและส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน  (ศพด.บ้านกระต่ายเต้น) 

- - 8,470 เงินอุดหนุน 
สปสช. 

(10,000) 

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(ศพด.วัดคร้อพนัน) 

จัดอบรมผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(ศพด.วัดคร้อพนัน) 

- - 8,183 เงินอุดหนุน 
สปสช. 

(8,500) 
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(ศพด.บ้านกระต่ายเต้น) 

จัดอบรมผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(ศพด.บ้านกระต่ายเต้น) 

- - 8,145 
 

เงินอุดหนุน 
สปสช 

(8,500) 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

                 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 280,000 200,000 162,000 ทต.ท่าไม้ 

2. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  ใน
การปูองกันโรคเอดส์ 

10,000 15,000 4,060 ทต.ท่าไม้ 

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีคุณภาพ 10,000 10,000 8,660 ทต.ท่าไม้ 

 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4. ด้านการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม  และทรพัยากรธรรมชาติ 



 

 

                                            4.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนท้ิงใน
ชุมชน 

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

10,000 20,000 19,660 ทต.ท่าไม้ 

2. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม   ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม  ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

40,000 105,000 99,460 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. ค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยออก
จากบ่อขยะ   

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในบ่อขยะ 1,500,000 1,500,000 1,470,000 ทต.ท่าไม้ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

 

                                              4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการท้องถิ่น  ปลูกปุา 
เฉลิมพระเกียรติ   
“ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า” 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับ  ประชาชน 11  
ชุมชน 

- 20,000 6,860 ทต.ท่าไม้ 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้า
อาคาร สนง.เทศบาลต าบลท่าไม้ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณท่ี  1  ด้านหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้   
บริเวณท่ี  2  ลานด้านหน้าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าไม้ 
บริเวณท่ี  3  หน้าปูายเทศบาลส านักงานเทศบาล
ต าบลท่าไม้   

220,000 220,000 - ทต.ท่าไม้ 
(ยังไม่ได้

ด าเนินการ) 
 

   
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5. ด้านการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมปิญัญาท้องถิ่น  
                                   ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กในเขตเทศบาลต าบล 
ท่าไม้ 

150,000 150,000 102,244 ทต.ท่าไม้ 

2. โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง 200,000 100,00.0. 76,770 ทต.ท่าไม้ 
3. กิจกรรมงานท าบุญวันขึ้นปีใหม ่

ประจ าปี  2561 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมท าบุญตักบาตร - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
4. กิจกรรมวางพวงมาลา  เนื่องในวัน

ปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2560 
เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. โครงการเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีสรงน้ าพระ 
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   ให้กับชุมชน 

100,000 100,000 73,232 ทต.ท่าไม้ 

6. โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา  ให้กับชุมชน  
นักเรียน  ประชาชนท่ัวไป 

50,000 30,000 22,240 ทต.ท่าไม้ 

7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 11  
ชุมชน 

200,000 200,000 149,512 ทต.ท่าไม้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6. ด้านการพฒันาประสทิธภิาพ  การเมือง  การบรหิาร และการพัฒนาบคุลากรท้องถิน่ 
                                                       ๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ) 

1. โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลต าบลท่าไม้ 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้างลูกจ้าง  

- - 108,750 สนง.คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. (476,190) 

2. โครงการพัฒนางานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนางาน
จัดเก็บรายได้ 

เพื่อพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรของงาน
แผนท่ีภาษีและงานจัดเก็บรายได้ 

120,000 120,000 108,000 ทต.ท่าไม้ 

                     ๖.2  ค่าครุภัณฑ์ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

 

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี ตามเทศบัญญัติ ที่ด าเนินการ (งบประมาณ) 
1. จัดซื้อเตียงพร้อมท่ีนอนและ

อุปกรณ์  ส าหรับห้องพยาบาล  
จ านวน  2  ชุด 

เพื่อใช้ในการแยกผู้ปุวยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  2  ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000    ทต.ท่าไม้ 
 

2. จัดซื้อพัดลมติดเพดาน/ผนัง  
จ านวน  12  ตัว 

พัดลมติดเพดาน/ผนัง  ส าหรับใช้ในการระบาย
ความร้อนในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

24,000 24,000 24,000 ทต.ท่าไม้ 
 

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์  (โน๊ตบุ๊ค) 
จ านวน  1  เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ใช้ในการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา  จ านวน  1  เครื่อง   

16,000 16,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
(ชุดดับเพลิง) 

ชุดดับเพลิง  จ านวน  3  ชุด 90,000 90,000 88,050 ทต.ท่าไม้ 
 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
(หัวฉีดดับเพลิง) 

หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ (PROTEK)  รุ่น  366  
จ านวน  2  หัว   

40,000 40,000 36,000 ทต.ท่าไม้ 
 

6. จัดซื้อตู้เอกสารบานเล่ือนทึบ  ตู้เอกสาร จ านวน  1  ตู้  ใช้ส าหรับเก็บเอกสาร
งานส านักปลัด 

6,000 6,000 5,500 ทต.ท่าไม้ 

7. จัดซื้อตู้เอกสาร  4  ล้ินชัก ตู้เก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก   จ านวน  2  ตู้  
ใช้ส าหรับเก็บเอกสารงานส านักปลัด 

15,800 15,800 15,000 ทต.ท่าไม้ 

8. จัดซื้อตู้เอกสาร  2  ล้ินชัก ตู้เก็บเอกสาร  2  ล้ินชัก   จ านวน  1  ตู้ 4,000 4,000 3,500 ทต.ท่าไม้ 
9. จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ เครื่องโทรสารหรือเครื่องแฟกซ์ จ านวน  1  เครื่อง 18,000 18,000 13,000 ทต.ท่าไม้ 

10. จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  4  ชุด 
ห้องเลขานุการนายกฯ 

29,600 29,600 17,152 ทต.ท่าไม้ 

11. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  2  ตู้  
ใช้ส าหรับเก็บเอกสารงานกองคลัง 

12,400 12,400 12,400 ทต.ท่าไม้ 

 
                                              ๖.2  ค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

 

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี ตามเทศบัญญัติ ที่ด าเนินการ (งบประมาณ) 
12. จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว โต๊ะหน้าขาว   จ านวน  2  ตัว 8,000 8,000 8,000 ทต.ท่าไม้ 
13. จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เพื่อใช้ในการเจาะฎีกางานกองคลัง 10,000 10,000 10,000 ทต.ท่าไม้ 
14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง 57,100 57,100 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

15. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

30,000 30,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

16. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จ านวน  1  เครื่อง 
เพื่อใช้ในการตรวจสภาพการใช้งานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

16,000 16,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

17. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

30,000 30,000 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

18. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
ชนิด LED  ขาวด า   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด ขาวด า จ านวน  1 เครื่อง 
ใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7,900 7,900 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


