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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 “แผนการด าเนินงานจัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น 

เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4    
ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีกรอบระยะเวลาด าเนินงาน  มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน รวมไปถึงการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลท่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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 แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีระยะเวลาการด าเนินงานท่ีมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

 เพื่อใหก้ารประสานงานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานต่างๆ  
 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผล 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน  

 เป็นแผนงานท่ีแยกออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานท่ีด าเนินการ
จริงในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  

 แผนการด าเนินงานเป็นแผนงานท่ีแสดงถึงเปูาหมายและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้การด าเนินงานมกีรอบระยะเวลาการด าเนินงานท่ีมีความชัดเจน    

 เป็นการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาด าเนินการในเขตพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอนในการจัดท า ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทน า 



 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ท่ีด าเนินการจริงในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้นๆ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานและบูรณาการภายในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานอื่นและมี
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลโดยแยกความส าคัญได้ดังนี้  

 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลในปีงบประมาณนั้น 
 ท าให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการพัฒนา กิจกรรมในพื้นท่ีด าเนินการได้อย่างชัดเจนสามารถ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชานในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
 

****************************************************** 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 8 
 

12.31 1,862,000 7.44 กองช่าง 

     แผนงานการพาณิชย์ 2 
 

3.08 254,500 1.02 กองประปา 

     แผนงานงานสาธารณสุข 
 

1 1.54 85,000 0.34 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 11 16.92 2,201,500 8.79 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม 
 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

2 3.08 50,000 0.20 ส านักปลัด 

    แผนงานการศึกษา 
 

9 13.85 2,945,090 11.76 กองการศึกษา 

    แผนงานงานสาธารณสุข 
 

9 13.85 753,000 3.01 กองสาธารณสุขฯ 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

1 1.54 30,000 0.12 งานสวัสดิการฯ 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

3 4.62 90,000 0.36 งานสวัสดิการฯ 

    แผนงานงบกลาง 
 

3 4.62 15,774,000 63.00 งานสวัสดิการฯ 

รวม 27 41.54 19,642,090 78.45 
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แบบ ผด.๐1 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

     แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 
 

6.15 130,000 0.52 งานปูองกันฯ 

รวม 4 6.15 130,000 0.52 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

    แผนงานงานสาธารณสุข 
 

2 3.08 60,000 0.24 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 3.08 60,000 0.24 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

3 4.62 150,000 0.60 ส านักปลัด 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

6 9.23 390,000 1.56 กองการศึกษา 

รวม 9 13.85 540,000 2.16 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

8 12.31 2,414,000 9.64 ส านักปลัด , กองคลัง 
 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

4 6.15 50,000 0.20 งานสวัสดิการฯ 

รวม 12 18.46 2,464,000 9.84 
 

รวมทั้งสิ้น 65 100 25,037,590 100 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                           
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายไพศาล 
ปากน้ าโพธ์ิ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
 

233,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

2. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมัย 
ตัวมูล 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางดินเดิมข้างละ 0.30 เมตร 
 

121,000 
 

หมู่ที่ 10 กองช่าง             

3. 
 

โครงการก่อสร้างพ้ืน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่9 บริเวณด้านหน้าอาคาร  
จัดเก็บพัสดุส่วนกลาง 

ก่อสร้าง พ้ืน ค .ส .ล . ขนาด
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

65,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้   

กองช่าง             

4. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเทพ 
คนตรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางดินเดิมกว้าง 0.30 เมตร 
 

122,000 หมู่ที ่10   กองช่าง             

-5- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางจ านง 
มิตรจาระวิจารณ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 98 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางดินเดิมข้างละ 0.30 เมตร 
 

149,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

6. 
 
 
 
 

โครงการติดต้ังปูายซอย หมู่ที่ 
2,3,4,5,6,8,10 

ติ ด ต้ั ง ปู า ย โ ด ย เ ป็ น แ บ บ
ประ ติม ากร รมอลู มิ เ นี ย ม    
ลายไทยแบบส า เร็จขนาด
750*300 มิลลิเมตร 
จ านวน 21 ปูาย 
 
 

395,000 หมู่ที่ 
2,3,4,5, 
6,8,10 

กองช่าง             

7. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสาว 
เดือนเพ็ญ ตันเจริญ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
ก ว้าง  4 เมตร  ยาว 208 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร 
 

435,000 
 

หมู่ที่ 3 กองช่าง             

8. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางทองใบ 
เสือคล้าย 

ก่อสร้างถนน ค .ส.ล.ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 
 

342,000 หมู่ที่ 5   กองช่าง             

รวม  8  โครงการ 1,862,000 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                           
แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการวางท่อเมนประปา
บริเวณซอยส าเนากล้วยไม้  
หมู่ที ่6 ต าบลท่าไม้ เริ่มต้ังแต่
บริเวณบ้านนายบัณฑิต แหยม
คอน ถึ งบ้ านนายรุ่ ง ก าน ต์ 
แหยมคอน  
 

วางท่อเมนประปาชนิดท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
3 น้ิว  ช นิดปลายบาน ชั้ น 
13.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 
290 เมตร ท่อบริการ จ านวน 
12 จุด (รายละ เอียดตาม 
แบบแปลนของเทศบาลต าบล    
ท่าไม้) 
 

98,500 หมู่ที่ 6 กองประปา             

2. 
 
 
 
 
 

โครงการวางท่อเมนประปา
บริเวณบ้านดอนแจง หมู่ที่ 9
ต าบลท่าไม้  เริ่ ม ต้ังแต่บ้าน 
นายภูดิษ วงศ์ญาติ ถึงหน้า
โรงงานอาหารสัตว์เก่า 

วางท่อเมนประปาชนิดท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
3น้ิว ชนิดปลายบานชั้น 13.5 
ร วมความยาวไม่ น้อยก ว่ า 
460 เมตร ท่อบริการ จ านวน 
15 จุด (รายละ เอียดตาม  
แบบแปลนของเทศบาลต าบล    
ท่าไม้) 
 

156,000 
 

หมู่ที่ 9 กองประปา             

รวม  2  โครงการ 254,500 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                           
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้ าง โรงคลุม
เครื่องออกก าลังกายบริเวณ  
ตู้น้ าด่ืมสะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออก
ก า ลั ง ก า ยบริ เ วณ ตู้ น้ า ด่ื ม
สะพานทุ่งฝืด หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 
ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,000 หมู่ที่ 3 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม  1  โครงการ 85,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

เพ่ือการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอท่ามะกาในการ
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

 
 
 
 

30,000 อ าเภอ       
ท่ามะกา 

 

ส านักปลัด             

2. 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

เพ่ือการด าเนินการโครงการ
การด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 

20,000 
 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

ส านักปลัด             

รวม  2  โครงการ 50,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการบรหิาร
สถานศึกษา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหนังสือ 
ที่ มท 0816.2/ว4110 เรื่อง 
ซั ก ซ้ อมแนวทางการ จั ดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่ วไปด้านการศึกษา 
ของ อปท.ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 
 

556,600 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   
2 ศูนย์  

กอง 
การศึกษา 

            

2. 
 
 
 
 
 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ) 

1,204,000 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   
2 ศูนย์

โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) 

2 โรงเรียน 
 
 

กอง 
การศึกษา 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. 
 
 
 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน (สพฐ )และ
สั ง กั ด ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลต าบลท่าไม้ 

764,490 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   
2 ศูนย์

โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) 

2 โรงเรียน 
 

กอง 
การศึกษา 

            

4. 
 
 
 

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนวัดกระต่าย
เต้น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน  
วัดกระต่ายเต้น 

50,000 
 

โรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น 

 

กอง 
การศึกษา 

            

5. 
 
 
 

โครงการส่ ง เสริ ม เ ด็กและ
เยาวชนพัฒนาทักษะอาชีพ
โรงเรียนวัดคร้อพนัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดคร้อพนัน 
 

50,000 
 

โรงเรียน
วัดคร้อพนัน 

กอง 
การศึกษา 

            

6. 
 
 
 

โครงการจัดงานฉลอง 
วันเด็กแห่งชาติ 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
จัดกิจกรรมสันทนาการและการ
เ รี ยนรู้ ห ล ากหลายรู ปแบบ
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
 

120,000 
 

เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

กอง 
การศึกษา 

            

7. 
 
 
 

โครงการสง่เสริมการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับโรงเรียน ในเขต
เทศบาล 
 

เ พ่ือจ่ า ย เป็น เ งิ นอุดห นุนให้    
แก่ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย เ งิ น อุ ด ห นุ น  อ ป ท .    
พ.ศ.2559 
 

100,000 
 

โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) 

2 โรงเรียน 

กอง 
การศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. 
 
 
 

โครงการอบรมและศึกษา     
ดูงานผู้ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
จัดกิจกรรมสันทนาการและการ
เรียนรู้  
 
 

80,000 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
2 ศูนย์ 

กอง 
การศึกษา 

            

9. 
 
 

โครงการกีฬาสีหนูน้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรียน 
 
 

20,000 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
2 ศูนย์ 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม  9  โครงการ 2,945,090 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการท่าไม้เมืองน่าอยู่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเพ่ิมทักษะ
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชน
น าไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนย่ิงข้ึน 

150,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

2. โครงการอบรม/ทัศนศึกษา   
ดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

เ พ่ือให้ผู้ สูงอายุ ไ ด้มีกิจกรรม
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ท าให้รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 
 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

3. โครงการรณรงค์ปูองกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
(โควิด-19) 

เ พ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายใน
เขตเทศบาล 

 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

-13- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. 
 
 
 
 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัต ว์ และ ข้ึนทะ เบี ยนสั ต ว์  
ตามโครงการคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสัตว์ปลอดโรคสุนัขบ้า     
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์     
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬ าภรณ์ วลั ยลั กษณ์ อั ค ร   
ร า ช กุ ม า รี ก ร ม พ ร ะ ศ รี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
 

เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข
และแมวทั้งที่มีเจ้าของและที่ไม่มี
เจ้าของจัดท าทะเบียนข้อมูลของ
สัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล 
 

18,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬ าภรณ์ วลั ยลั กษณ์ อั ค ร   
ร า ช กุ ม า รี ก ร ม พ ร ะ ศ รี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
 

เพ่ือปูองกันเฝูาระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชน 

 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6. โครงการค่ายเยาวชน 
ต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การปูองกันและแก้ ไขปัญหา   
ยาเสพติด.ให้กับเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

-14- 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เ พ่ือให้ความรู้ ความ เข้าใจ   
แก่ประชาชนในการเลือกซื้อ
สินค้าทีป่ลอดภัยต่อสุขภาพ 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

8. โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 

ส นับส นุนงบประมาณหมู่   
บ้ า น ล ะ  2 0 ,0 0 0  บ า ท 
จ านวน 11 ชุมชน การจัดท า
โครงการตามพระราชด าริ       
ด้ า นส าธ าร ณสุ ข โ ดย กา ร
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการชุมชน 11 
ชุมชน 
 
 

220,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

9. โครงการรณรงคป์ูองกัน 
โรคเอดส์ 

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการปูองกันโรค
เอดส์ 
 

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

            

รวม  9  โครงการ 753,000 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

 

โครงการเงินอุดหนุนชมรม 
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าไม ้

เงินอุดหนุนชมรมผู้สู งอา ยุ
เทศบาลต าบลท่าไม้ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายกิจการต่างๆ ของ
ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000 ชมรมผูสู้งอายุ
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

รวม  1  โครงการ 30,000 
              

-16- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมสง่เสริม
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

เ พ่ื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมของ   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 

50,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

2. 
 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชน 

เ พ่ือ ให้ เ ด็กและเยาวชนไ ด้   
เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการ
คัดเลือกคณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน 
 

30,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

3. 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ.) 
 

เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ.) 
 

10,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

รวม  3  โครงการ 90,000 
              

-17- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม                                                                                                                           
แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 

เบีย้ยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ เพ่ือการจัดต้ังงบประมาณการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์ภายในเขตเทศบาล 

 
 

72,000 ผู้ปุวยโรคเอดส์
ภายในเขต
เทศบาลที่
ได้รับเบี้ย
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

2. 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือการจัดต้ังงบประมาณการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล 

 
 

13,110,000 ผู้สูงอายุ 
ภายในเขต
เทศบาลที่
ได้รับเบี้ย
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

3. 
 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพ่ือการจัดต้ังงบประมาณการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในเขตเทศบาล 

 
 

2,592,000 คนพิการ
ภายในเขต
เทศบาลที่
ได้รับเบี้ย
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

รวม  3  โครงการ 15,774,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                                                                           
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 

โครงการด าเนินการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุบนทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

จัดต้ังศูนย์บริการประชาชนจุด
ตรวจเพ่ือปูองกันและช่วยลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

2. 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่พนักงาน  
จิตอาสาภัยพิบัติให้มีบุคลากรที่
สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 

60,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

3. 
 
 
 

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือการอบรมและการให้ความรู้
แก่พนักงานเทศบาลต าบลท่าไม้
และซักซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุ   
สาธารณภัยต่างๆ 
 

30,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

4. 
 
 

โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
โทษภัยของยาเสพติดและให้
เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

รวม  4  โครงการ 130,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                           
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์แยกขยะ  
ก่อนทิ้งในชุมชน 
 
 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช นมี ค วา ม รู้   
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย  
 
 
 
 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

            

2. 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษส์่งเสริมฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ นั ก เ รี ย น
ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

            

รวม  2  โครงการ 60,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                                                                                                                           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพระบรมราชินี 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี 

 

30,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

2. 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  10 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้ จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
จ ง รั ก ภั ก ดี เ ทิ ดพ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 

100,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

3. 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
 

20,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

รวม  3  โครงการ 150,000 
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แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                                                                                                                           
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
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. 
 
 
 

โครงการสง่เสริมสนับสนุน 
สภาวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนสภาวัฒนธรรมตาม
พระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ.2553 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง 
การศึกษา  

            

2. 
 
 

โครงการวันลอยกระทง เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือส่ง เสริมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทย 
 

100,000 วัดกระต่ายเต้น 
และ 

วัดคร้อพนัน 

กอง 
การศึกษา  

            

3. 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี   
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์                                        

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือส่ง เสริมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทย 
 

100,000 วัดกระต่ายเต้น 
และ 

วัดคร้อพนัน 

กอง 
การศึกษา  

            

4. 
 
 

โครงการจัดงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ ายในการจั ด
กิจกรรมเพ่ือส่ง เสริมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทย 
 

30,000 วัดกระต่ายเต้น 
และ 

วัดคร้อพนัน 

กอง 
การศึกษา  
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แบบ ผด. ๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. 
 
 
 

โครงการสง่เสริมกฬีาและ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ 

เ พ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายด้านการส่งเสริม
กีฬาส าหรับพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง 
การศึกษา  

            

6. 
 
 
 
 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในเขตเทศบาล 

เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ าย ในการจั ด  
การแข่ ง ขันกี ฬาภาย ในเขต
เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด        
ค่ า ตก แ ต่ ง ส ถา นที่  ค่ า วั ส ดุ 
ค่าจ้างเหมา ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ 
 

120,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

กอง 
การศึกษา  

            

รวม  6  โครงการ 390,000 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร                                                                                                                           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ผลสัมฤทธ์ิทีดีและมีความเป็นมือ
อาชีพ 
 

100,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

2. 
 
 

โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ห้องน้ าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ชาย – หญิง ท้ัง 3 ชั้น 
 

494,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

3. 
 
 
 
 

โครงการปรับปรงุทางเดินเท้า  
และเสาธงภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 

ปรับปรุ งทางเดินเท้าบริ เวณ
ด้ านห น้ าอา ค า รส า นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ไ ม้ แ ล ะ
ปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตน
เลส สูง 20 เมตร 
 

657,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

4. 
 
 
 

โครงการปรับปรงุระบบระบาย
น้ าท้ิงภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าไม้ 

ปรับปรุงระบบระบายน้ าทิ้งโดย
ใช้ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก   
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร 
 

923,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

ส านักปลัด             

-24- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. 
 
 
 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

15,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

            

6. 
 
 
 
 

โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
พัฒนาจัดเก็บรายได้ 

เ พ่ื อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด าเนินการโครงการด้านการ
จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ 

200,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

กองคลงั             

7. 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้      
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ภายในเขต
เทศบาล 

 

เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีตาม พรบ.ภาษี
ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ใ ห้       
แก่ผู้ บริหารท้อง ถ่ิน สมาชิ ก
ท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 

10,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

กองคลงั             

8. 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู ้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารภาครัฐ  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระ เบี ยบอื่ นที่ เ กี่ ยว ข้อง 
ให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
ท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

15,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

กองคลงั             

รวม  8  โครงการ 2,414,000 
              

-25- 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลทา่ไม ้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร                                                                                                                           
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

โครงการจัดเวทีประชาคมการ
เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน 

การคัดเลือกกรรมการชุมชนที่
ครบวาระหรือพ้นจากต าแหน่ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบคณะกรรมการชุมชน 
 

15,000 ชุมชนที่ 
ครบวาระ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

2. 
 
 

โครงการเทศบาล 
พบประชาชน 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

3. 
 
 

โครงการสง่เสริมสนับสนุน 
การจัดท าแผนชุมชน 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

4. 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและ
ได้ท ากิจกรรมนันทนาการและ
การบ าเพ็ญประโยชน์เน่ืองในวัน
เทศบาล 
 

10,000 เทศบาล 
ต าบลท่าไม้ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

รวม  4  โครงการ 50,000 
              

-26- 

แบบ ผด. ๐2 



 

 
บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                       
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ                                                                                                                                                                                                      
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                      

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 

กล้องวงจรปิด CCTV ติดต้ัง
กับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ ์
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

กล้องวงจรปิด  CCTV ติดต้ัง  
กับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 7 ตัว 3 จุด 
ด้งน้ี 
1. บริเวณบ้านนายลิ อรภักดี 
หมู่ที่ 3 จ านวน 3 ตัว 
2. บริเวณแยกบ้านผู้ใหญ่ถาวร  
ใจเย็น หมู่ที่ 7 จ านวน 3 ตัว 
3. ทางแยกข้ามสะพานคลอง
เล็ก (ก่อนถึงตลาดนัดวันศุกร์) 
หมู่ที่ 7 จ านวน 1 ตัว 
 
 
 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3 
และ  

หมู่ที่ 7 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

รวม  1  รายการ 500,000 
              

-27- 

แบบ ผด.02/1 



 

 
บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                       
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                                                                                                                                                        
แผนงานการศึกษา  

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลท่าไม ้
จ านวน 6 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
-ชนิดแขวน ขนาด 40,000 
บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 
-ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

284,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   
เทศบาล

ต าบลท่าไม้ 

กอง 
การศึกษา 

            

2. เครื่องฟอกอากาศ 
แบบเคลื่อนย้าย 
 
 
 

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อน  
ย้ายส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าไม้ 
จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
-ขนาดความเร็วของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่ ากว่า 500 ซีเอฟ
เอ็ม 

94,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   
เทศบาล

ต าบลท่าไม้ 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม  2  โครงการ 378,000 
              

-28- 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                      
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                       
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                                                                                                                                  
แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                       

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องออกก าลังกายกลาง 
แจ้งพร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 3  
บริเวณตู้น้ าด่ืมสะพานทุ่งฝืด 
จ านวน 5 ตัว 
1. เครื่องดึงไหล่ส าหรับออก
ก าลังกายแขน 
2. เครื่องออกก าลังกาย 
ข้อเข่า 
3. เครื่องนวดหลังและออกก าลัง
กายแขน 
4. เครื่องออกก าลังกายข้อเท้า
แบบเบา 
5. เครื่องยกน้ าหนักแบบน่ัง 
 
 
 

150,000 หมู่ที่ 3 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม  1  รายการ 150,000 
              

-29- 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                      
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                       
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                                                                                                                                                                  
แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                       

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
แบบแยกส่วน 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
แบบแยกส่วน จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
-ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102,000 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม

อาชีพ
ผู้สูงอายุ 

งานสวัสดิการ
และสังคม 

            

รวม  1  รายการ 102,000 
              

-30- 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                      
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                       
เทศบาลต าบลทา่ไม ้อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                                                                                             
แผนงานการพาณิชย์                                                                                                                                                       

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
(ปั๊มซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 
 
 
 
 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า  
(ปั๊มซัมเมอร์ส)พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน  2  เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- ขนาด 3 แรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,000 เทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

กองประปา             

รวม  1  รายการ 76,000 
              

-31-

แบบ ผด.02/1 



 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เร่ือง  การใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
โดยเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ เมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  ๒๕๖3   

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลท่าไม้  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนิน และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ต่อไป  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 
 
 

(นายเกรียงไกร  ใจเย็น) 
 นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                     


