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                เทศบาลเป)นองค.กรปกครองส2วนท4องถิ่น ที่มีหน4าที่บำบัดทุกข. บำรุงสุขให4กับประชาชนในท4องถ่ิน  

งานบริการประชาชนในส2วนต2างๆ ของเทศบาลเป)นหัวใจสำคัญในการบริหารงาน ซึ่งเป)นส2วนหนึ่งที่ทำให4เรา

ทราบถึงปIญหาและความต4องการของประชาชน ว2ามีความต4องการสิ่งใดมาก สิ่งใดน4อย ต4องแก4ไขสิ่งใดต4อง

เพิ่มเติมในสิ่งใด เพื่อบริหารงานเทศบาลให4มีความก4าวหน4า มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติ กำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให4แก2องค.กรปกครองส2วนท4องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน4าที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน.ของประชาชนในท4องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนา

ท4องถิ่น และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล4องกับยุทธศาสตร.การพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร.

การพัฒนากลุ2มจังหวัด ยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองส2วน

ท4องถ่ินในเขตจังหวัดตาก และนโยบายผู4บริหารท4องถ่ินตามลำดับ  

                แผนการดำเนินงานจึงเป)นแผนการแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมท่ี

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค.กรปกครองส2วนท4องถิ่น ประจำป]งบประมาณนั้นๆ ทำให4ทราบถึง

แผนงาน / โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ว2ามีแผนงาน / โครงการใด วงเงินเท2าใด ดำเนินการเมื่อใด และ

ดำเนินการตรงจุดไหน เทศบาลตำบลสามเงาหวังว2าแผนการดำเนินงานประจำป]งบประมาณ 2563 ฉบับนี้จะมี

ประโยชน.ต2อการพัฒนาท4องถ่ินต2อไป  
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนการ

ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการอื่น สำหรับ 

แผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / 

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 

งบประมาณน้ันๆ 

           แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลสามเงาเป็นการรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ

ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ

คาบเก่ียวต่อเน่ืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

        การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงาน

ของผู้บริหารท้องถ่ิน ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมท้ัง

เป็นเคร่ืองมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผลด้วย 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 26 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี ดำเนินการใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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          ข#อ 27 แผนการดำเนินงานให#จัดทำให#แล#วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต@วันที่ประกาศใช# งบประมาณ

รายจ@ายประจำปH งบประมาณรายจ@ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได#รับแจ#งแผนงาน และโครงการ

จากหน@วยราชการส@วนกลาง ส@วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน@วยงานอื่นๆ ที่ต#องดำเนินการใน พืนที่องคQกร

ปกครองส@วนท#องถ่ินในปHงบประมาณน้ัน  

            การขยายเวลาการจัดทำและการแก#ไขแผนการดำเนินงานเปTนอำนาจของผู#บริหารท#องถ่ิน  

ประโยชน(ของแผนการดาเนินงาน  

1. เพ่ือให#ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด ในเขตพ้ืนท่ี 

ของเทศบาลตำบลสามเงาประจำปHงบประมาณน้ันๆ  

2. เพ่ือเปTนเคร่ืองมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลสามเงาตามแผนงาน/โครงการ และ

ปฏิทินงบประมาณรายจ@ายประจำปH  

3. เพ่ือเปTนการประสานงานแผนงาน / โครงการรวมถึงการบูรณาการทำงานกับหน@วยงานต@างๆ ทำให#

การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

4. เพ่ือใช#เปTนข#อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการว@าบรรลุตามเป̂าหมายหรือไม@  
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แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

  จัดทำแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

  จัดทำแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดทำแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

ผู#บริหารท#องถ่ิน 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ / 

กิจกรรม 

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ0น 

หน่วยงานอื0น จดัทําร่างแผนการ
ดําเนินงาน 

เสนอร@างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร@างแผนการ

ดำเนินงาน 

 

 

 
เสนอร่างแผนการดําเนินงานตอ่

ผู้บริหารท้องถิ0น 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

ป`ดประกาศแผนการดำเน ินงาน

ภายในสิบห#าวันนับแต@วันที่ประกาศ 

เพื ่อให#ประชาชนในท#องถิ ่นทราบ

โดยทั ่วกันและต#องป`ดประกาศไว#

อย@างน#อยสามสิบวันนับแต@วันที่ต้ัง

งบประมาณดำเนินการฯ 
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ส#วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ

งบประมาณ 



จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีดำเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6 10.00 3,357,000.00 15.88 กองช่าง

รวม 6 10.00 3,357,000.00 15.88

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.1  แผนงานงบกลาง 12 20.00 11,970,150.00 56.64 สำนักปลัด , กองสาธารณสุข

     2.2  แผนงานการศึกษา 7 11.67 2,803,550.00 13.27 กองการศึกษา 

     2.3  แผนงานสาธารณสุข 5 8.33 533,000.00 2.52 กองสาธารณสุข

     2.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 6.67 255,000.00 1.21 กองการศึกษา 

รวม 28 46.67 15,561,700.00 73.63

3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.67 10,000.00 0.05 สำนักปลัด 

     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 13.33 570,000.00 2.70 สำนักปลัด 

รวม 9 15.00 580,000.00 2.74

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลสามเงา

แบบ ผด.01 
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จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีดำเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลสามเงา

แบบ ผด.01 

4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

     4.1  แผนงานเคหะชุมชน 3 5.00 780,000.00 2.74
กองสาธารณสุข , สำนักปลัด

กองช่าง

     4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.33 35,000.00 0.17 สำนักปลัด 

รวม 5 8.33 815,000.00 3.86

5.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     5.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 6.67 215,000.00 1.02 กองการศึกษา

รวม 4 6.67 215,000.00 1.02

6.  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองท่ีดี

     6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 8 13.33 605,600.00 2.87 สำนักปลัด , กองคลัง 

รวม 8 13.33 605,600.00 2.87

รวมทุกแผนงาน 60 100.00 21,134,300.00 100.00

6



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. 

หลังอาคารห้องประชุมเทศบาล

ตำบลสามเงา

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ความยาวโดยรวม 72.60 เมตร พร้อม

บ่อพักขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 8 บ่อ 

และบ่อพักขนาด 2.00x1.50 เมตร จำนวน1 

บ่อ และถมดินพร้อมปรับเกล่ียปริมาตร 

528.00 ลบ.ม

240,000.00         หลังอาคารห้อง

ประชุม

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ถนนสุขาภิบาลซอย 7 

โดยขยายผิวจราจรเพ่ิม

ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.60 เมตร 

ความยาวโดยรวม 125.50 เมตร  

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร (มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,054.00 ตารางเมตร)

482,000.00          ถนนสุขาภิบาล

ซอย 7

กองช่าง

3 โครงการบูรณะถนน คสล. ทางเข้า

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ถนน

ด้านข้างโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาวโดยรวม 172.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 

ข้างทางกว้างเฉล่ีย 0.00 - 0.50 เมตร 

(มีพ้ืนท่ี คอนกรีตไม่น้อยกว่า 694.00 

ตารางเมตร)

295,000.00         ทางเข้าโรงเรียน

สามเงา

วิทยาคม 

(ถนนด้านข้าง

โรงเรียน

อนุบาลบ้าน

ท่าปุย)

กองช่าง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการบูรณะถนนสาย 1 ริมน้ำ ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร  ยาวโดยรวม

390.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างทาง กว้างเฉล่ีย 0.00 -

0.50 เมตร (มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

2,340.00 ตารางเมตร) พร้อมถมดินขยายไหล่

ทางปรับเกล่ีย ปริมาตร 40.00 ลบ.ม

977,000.00         ถนนสาย 1 

ริมน้ำ

กองช่าง

5 โครงการวางท่อระบายน้ำ

คลองห้วยหวาย หมู่ 5

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 

เมตร ความยาวโดยรวม 148.20 เมตร 

พร้อมบ่อพักขนาด 1.30x1.30 เมตร 

จำนวน 14 บ่อ

680,000.00         คลองห้วยหวาย

 หมู่ 5

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

สามเงา

ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 22.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร

683,000.00         ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองช่าง

ยอดรวมยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 3,357,000.00                        

ยอดรวมแผนงาน 3,357,000.00                        

1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน

8,222,400.00    ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ

ให้แก่คนพิการ ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ี

กําหนด

2,784,000.00    ผู้พิการในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ติดเช้ือเอดส์ที่

แพทย์ได้รับรอง

72,000.00        ผู้ติดเช้ือเอดส์ใน

เขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

สำนักปลัด

4 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน

ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5

102,037.00       เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

5 เงินสำรองจ่าย เพื่อสําหรับใช้จ่ายในกรณฉุกเฉินที่มี

สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

112,508.00       พ้ืนท่ี

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร เช่น 

ทาสี ตีเส้น จัดซ้ือแผงก้ันจราจร สัญญาณไฟ

จราจร และส่ิงท่ีจําเป็นในกิจการจราจรและ

การปรับปรุงจราจร

30,000.00        พ้ืนท่ี

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561

5,000.00          เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

(ส.ท.ท.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม ข้อบังคับ

สันนิบาตฯ

41,903.00        เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

9 สมทบเข้าระบบหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.)

เพ่ือจ่ายสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120,000.00       เทศบาลตำบล

สามเงา

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานงบกลาง
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินพิเศษในกรณีพนักงาน และ

ลูกจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ

5,000.00          เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

469,802.00       เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

12 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 

(ชคบ.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงนิ ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถ่ิน

เหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

5,500.00          เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 11,970,150.00                    
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าส่ือการ

เรียนการสอน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของ

เด็กปฐมวัย

110,500.00       ศพด. กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 318,500.00       ศพด. กองการศึกษา

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับ ศพด.

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กปฐมวัย เป็น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์

การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

39,550.00        ศพด. กองการศึกษา

4  อาหารเสริม(นม) เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา โรงเรียนชุมชน

ชลประทานรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่า

ปุย

820,000.00       ศพด.

โรงเรียนชุมชน

ชลประทาน

รังสรรค์

โรงเรียนอนุบาล

บ้านท่าปุย

กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  แผนงานการศึกษา
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล

เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอน ผู้ดูแล

เด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000.00        ศพด. กองการศึกษา

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบล

สามเงา เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่

ในระเบียบวินัยอันดี  และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

45,000.00        สำนักงาน

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองการศึกษา

7 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน

เด็กประถมศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก

ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนชลประทาน

รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

1,440,000.00    ศพด.

โรงเรียนชุมชน

ชลประทาน

รังสรรค์

โรงเรียนอนุบาล

บ้านท่าปุย

กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานการศึกษา

ยอดรวมแผนงาน 2,803,550.00                      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไข้เลือดออก

ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดดออก พ่นสารเคมีและ

จัดซ้ือทรายเทมีฟอส

40,000.00        ในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขฯ

2 การรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า

ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาสุนัข แมว

63,000.00        ในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนชุมชนโครงการตาม

พระราชดำริเก่ียวกับด้าน

สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนชุมชนในการดำเนินงานตาม

โครงการพระราชดำริเก่ียวกับด้านสาธารณสุข

ชุมชนละ 20,000 บาท 10 ชุมชน

200,000.00       ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองสาธารณสุขฯ

4 แก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์

แก่เยาวชน

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์

10,000.00        สำนักงาน

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองสาธารณสุขฯ

5 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา ตามการดําเนินงานกิจกรรมก่ิงกาชาด

อําเภอสามเงา ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้

ประสบภัย

20,000.00        อำเภอสามเงา สำนักปลัด

ยอดรวมแผนงาน 533,000.00                         

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ การจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ให้กับชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

150,000.00       สนามกีฬา

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองการศึกษา

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือจัดส่งนักกีฬาของเทศบาลตำบลสามเงาเข้า

ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ

10,000.00        พ้ืนท่ีจังหวัดตาก กองการศึกษา

3 พัฒนาทักษะด้านกีฬาเพ่ือเด็กและ

เยาวชน

เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

10,000.00        สระว่ายน้ำ

เข่ือนภูมิพล

กองการศึกษา

4 จัดแข่งขันกีฬาเดือนห้า เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนและ

เยาวชนในท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

และท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลสามเงา

85,000.00        เขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองการศึกษา

ยอดรวมยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,561,700.00                    

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 255,000.00                         
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สําคัญ

ต้ังจุดบริการประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน

ในช่วงเทศบกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์

10,000.00        พ้ืนท่ีในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 10,000.00                           

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู

งานของเด็กและเยาวชน

อบรมให้ความรู้บทบาทหน้าท่ีของคณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและ

เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อม

ท้ังเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานสภาเด็กฯนอก

สถานท่ี

130,000.00       เทศบาลตําบล

สามเงาและ

ศึกษาดูงานสภา

เด็กจังหวัดน่าน

สำนักปลัด

2 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 

(สิทธิคนพิการไทยในยุคสมัยไทย

แลนด์ 4.0)  

เพ่ือให้คนพิการ ครอบครัว และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน

สิทธิคนพิการได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีย่ิงข้ึน

20,000.00        ศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

เทศบาลสามเงา

สำนักปลัด

3 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและ

ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน

เพ่ือเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความ

เข้มแข็งของชุมชนเพ่ิมพูนความรู้  จาก

การศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบความสำเร็จ

ในด้านการบริหารจัดการชุมชน

300,000.00       เทศบาลตำบล

สามเงาและ

ศึกษาดูงาน

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง

สำนักปลัด

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร

การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

และการทําเดคูพาจ)

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การสานตะกร้า

จากเส้นพลาสติก และการทำเดคูพาจ ส่งเสริม

ให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกัน

พัฒนาการประกอบอาชีพ

30,000.00        ศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

เทศบาลสามเงา

สำนักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสนับสนุนเรียนรู้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสนใจใน

เขตเทศบาล เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

 และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

อาชีพส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

20,000.00        ศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

เทศบาลสามเงา

สำนักปลัด

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายสิทธิและหน้าท่ีของสตรี

จัดอบรมให้กับแกนนำสตรีในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา ท้ัง 10  ชุมชน ให้มีความรู้

ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องกฎหมายสิทธิและ

บทบาทของสตรี              

20,000.00        ศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

เทศบาลสามเงา

สำนักปลัด

7 อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับ

ยาเสพย์ติด

ให้ความรู้ประชาชน เก่ียวกับยาเสพย์ติด 20,000.00        ประชาชนเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองสาธารณสุขฯ

8 อุดหนุนอำเภอสามเงาตาม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพย์ติด

อุดหนุนอำเภอสามเงาตามโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด

30,000.00        อำเภอสามเงา กองสาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 570,000.00                         

ยอดรวมยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง 580,000.00                         
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อบรมให้ความรู้ประชาชน รู้ร ักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนน่าอยู่

30,000.00        ชุมชนในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาล

ตำบลสามเงา

1. ทางเดินเท้ารอบอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 118.70 ตารางเมตร

2. พื้นคอนกรีตหน้าหน้าอาคารศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.00 

ตารางเมตร

3. สนามเปตองขนาดกว้าง 13.00 เมตร 

ยาว 18.00 เมตร

4. โรงจอดรถขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 15.00 เมตร

250,000.00       อาคารศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองช่าง

3 โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/

สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

(สวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก)

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้/จัด

สวนหย่อม และก่อสร้างทางเท้า คสล.

รอบบริเวณ(ตามแบบเทศบาลฯ)

500,000.00       สวน

สามเหล่ียม

ทางเข้า

เทศบาลตำบล

สามเงา

กองช่าง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 780,000.00                         

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การป้องกันและควบคุมไฟป่า 

ลดหมอกควัน

จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตเทศบาลตำบล

สามเงา และจัดเตรียมเครื่องมือในการป้องกัน

ไฟป่า

5,000.00          พ้ืนท่ีในเขต

เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

2 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า

 ลดหมอกควัน

ให้การอุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลดหมอก

ควัน

30,000.00        อำเภอสามเงา สำนักปลัด

ยอดรวมแผนงาน 35,000.00                           

ยอดรวมยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 815,000.00                         

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอย

กระทง

จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีร่วมกับชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

50,000.00        วัดชลประทาน

รังสรรค์

กองการศึกษา

2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี

สงกรานต์

จัดกิจกรรมแห่พระเจ้าทันใจ พระพุทธไตร

นิมิตร เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีร่วมกับชุมชน

50,000.00        วัดในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองการศึกษา

3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี

สักการะพระบรมธาตุลอย

จัดกิจกรรมสักการะพระบรมธาตุลอยเพ่ือ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน

80,000.00        วัดชลประทาน

รังสรรค์

กองการศึกษา

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อ

เทียนและถวายเทียนพรรษา

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีร่วมกับชุมชน

35,000.00        วัดในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองการศึกษา

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวมยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 215,000.00                         

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมแผนงาน 215,000.00                         
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บุคลากร ผู้บริหาร

และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ของ

ผู้บริหารและบุคลากร

130,000.00       เทศบาลตำบล

สามเงาและ

ศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี

สำนักปลัด

2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติตาม

นโยบายของรัฐบาล

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติตาม

นโยบายรัฐบาล

10,000.00        เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ ต่าง

20,000.00        เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

4 วันเทศบาล (24 เมษายน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 

เช่นค่าตกแต่งสถานท่ี การจัดแสดงผลการ

ปฏิบัติงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายทางพิธีกรรม

ทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

20,000.00        เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

5 เทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยให้บริการ

ประชาชน ค่าตอบแทนบุคลากรขององค์กร หน

่วยงาน ท่ีเทศบาลขอความอนุเคราะห์

40,000.00        วัดชลประทาน

รังสรรค์ และ

โรงเรียน

อนุบาลบ้าน

ท่าปุย

สำนักปลัด

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

6. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.01

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ท่ีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 

สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือก

ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่

คณะกรรมการการ เลือกตั้งกําหนด

100,000.00       เทศบาลตำบล

สามเงา

สำนักปลัด

7 อุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทํา

การปกครองอําเภอามเงา ตาม

โครงการวันสําคัญของชาติ

เพ่ืออุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทําการ

ปกครองอําเภอสามเงา ตามโครงการวัน

สําคัญของชาติ

30,000.00        อำเภอสามเงา สำนักปลัด

8 สำรวจข้อมูลภาคสนามในการ

จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและปรับปรุง

ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น

ปัจจุบันสําหรับโปรแกรมประยุกต์ใน ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อ

รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

255,600.00       เขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

กองคลัง

ยอดรวมแผนงาน 605,600.00                         

ยอดรวมยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี 605,600.00                         

6. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ส#วนที่ 3 

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ7

งบประมาณ 



จำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ของครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.  แผนงานบริหารท่ัวไป

     1.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 6.90 37,200.00 2.91 สำนักปลัด

     1.2  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 6.90 870,900.00 68.22 สำนักปลัด

     1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 3.45 19,500.00 1.53 สำนักปลัด

     1.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 31.03 139,900.00 10.96 สำนักปลัด กองคลัง

รวม 14 48.28 1,067,500.00 83.62

2.  แผนงานรักษาความสงบ

     2.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 1 3.45 9,100.00 0.71 สำนักปลัด

รวม 1 3.45 9,100.00 0.71

3.  แผนงานการศึกษา

     3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 3.45 17,000.00 1.33 กองการศึกษา

รวม 1 3.45 17,000.00 1.33

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แยกตามแผนงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลสามเงา

แบบ ผด.02 
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จำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ของครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แยกตามแผนงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลสามเงา

แบบ ผด.02 

4.  แผนงานสาธารณสุข

     4.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 3.45 18,500.00 1.33 กองสาธารณสุขฯ

     4.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 6.90 43,000.00 3.37 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 10.34 61,500.00 4.82

5.  แผนงานเคหะและชุมชน

     5.1  ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 10.34 31,900.00 2.50 กองช่าง

     5.2  ครุภัณฑ์โรงงาน 3 10.34 22,300.00 1.75 กองช่าง

     5.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 13.79 67,300.00 5.27 กองช่าง

รวม 10 34.48 121,500.00 9.52

รวมทุกแผนงาน 29 100.00 1,276,600.00 100.00
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จำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ของครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

     1.  ครุภัณฑ์สำนักงาน 6 20.69 87,600.00 6.86
สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

     2.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 6.90 870,900.00 68.22 สำนักปลัด

     3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 10.34 62,500.00 4.90 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ

     4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 48.28 224,200.00 17.56
สำนักปลัด กองคลัง 

กองการศึกษา  กองช่าง

     5. ครุภัณฑ์การเกษตร 1 3.45 9,100.00 0.71 สำนักปลัด

     6.  ครุภัณฑ์โรงงาน 3 10.34 22,300.00 1.75 กองช่าง

รวมทุกประเภท 29 100.00 1,276,600.00 100.00

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แยกตามประเภทครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลสามเงา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนงบประมาณ

แบบ ผด.02 
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ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องปรับอากาศ จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว

32,400.00   ห้องทำงาน

สำนักปลัด

สำนักปลัด

2 เครื่องรับโทรศัพท์ จัดซ้ือเครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 4 เครื่อง 4,800.00     ห้องนายกเทศมนตรี

ห้องรองนายกฯ

ห้องเลขานุการนายกฯ

สำนักปลัด

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 ระบบกระจายเสียงตามสาย ติดต้ังระบบกระจายเสียงตามสาย ในเขต

เทศบาลตำบลสามเงา

866,000.00 ในเขตเทศบาล

ตำบลสามเงา

สำนักปลัด

2 เครื่องบันทึกเสียง สําหรับ

บันทึกการประชุม

จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง สําหรับบันทึก

การประชุม   จำนวน 1 ตัว

4,900.00     สำนักปลัด สำนักปลัด

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 37,200.00                          

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 870,900.00                        

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

พ.ศ. 2563ครุภัณฑ์
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR 

จํานวน 1 ตัว

19,500.00   สำนักปลัด สำนักปลัด

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล

แบบท่ี 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จำนวน 2 ชุด ชุดละ 22,000 บาท

44,000.00   สำนักปลัด สำนักปลัด

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

สําหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

22,000.00   สำนักปลัด สำนักปลัด

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 8,900 บาท

17,800.00   สำนักปลัด สำนักปลัด

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 19,500.00                          

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล

แบบท่ี 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จำนวน 2 ชุด ชุดละ 22,000 บาท

44,000.00   กองคลัง กองคลัง

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 8,900 บาท

8,900.00     กองคลัง กองคลัง

6 เครื่องสแกนเนอร์ เพ่ือจัดซ้ือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1

จํานวน 1 เคร่ือง

3,200.00     กองคลัง กองคลัง

ยอดรวมครุภัณฑ์แผนงานบริหารทั่วไป 1,067,500.00                     

1. แผนงานบริหารท่ัวไป

1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 139,900.00                        
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เพ่ือจัดซ้ือเครื่องเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง

จำนวน 1 เครื่อง

9,100.00     งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

สำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 ชุด

17,000.00   กองการศึกษา กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 17,000.00                          

ยอดรวมครุภัณฑ์แผนงานการศึกษา 17,000.00                          

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 9,100.00                            

ยอดรวมครุภัณฑ์แผนงานรักษาความสงบภายใน 9,100.00                            

3. แผนงานการศึกษา

3.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 โต๊ะพับเอนกประสงค์ เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว 

จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,850 บาท

18,500.00   ห้องประชุมศูนย์ดูแล

ผู้ส ูงอายุ

เทศบาล

ตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขฯ

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด

15,300.00   ห้องประชุมศูนย์ดูแล

ผู้ส ูงอายุ

เทศบาล

ตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขฯ

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน 1 เครื่อง

27,700.00   ห้องประชุมศูนย์ดูแล

ผู้ส ูงอายุ

เทศบาล

ตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขฯ

ยอดรวมครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข 61,500.00                          

4. แผนงานสาธารณสุข

4.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 43,000.00                          

4. แผนงานสาธารณสุข

4.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 18,500.00                          
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เก้าอ้ีสําหรับเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน

1. เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีสําหรับผู้ปฎิบัติงาน  

(สําหรับผอ.กองช่าง) จํานวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

2. เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีสําหรับผู้ปฎิบัติงาน 

จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท

12,200.00   ห้องทำงาน

กองช่าง

กองช่าง

2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจกสูง 2 ช้ัน

เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร บานเล่ือนกระจก

สูง 2 ช้ัน จํานวน 1 ตู้

6,800.00     ห้องทำงาน

กองช่าง

กองช่าง

3 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนสูง

ชนิดกระจก

เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนสูง

ชนิดกระจก จํานวน 1 ตู้

12,900.00   ห้องทำงาน

กองช่าง

กองช่าง

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 31,900.00                          

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องเจียร จัดซ้ือเคร่ืองเจียร ขนาด 7 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

6,300.00     กองช่าง กองช่าง

2 สว่านเจาะกระแทก เพ่ือจัดซ้ือสว่านเจาะกระแทก 

จำนวน 1 เครื่อง

10,000.00   กองช่าง กองช่าง

3 สว่านไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 6,000.00     กองช่าง กองช่าง

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

จำนวน 1 เครื่อง

22,000.00   กองช่าง กองช่าง

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล

แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จำนวน 1 ชุด

30,000.00   กองช่าง กองช่าง

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 22,300.00                          

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.2 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์หรือ 

LED ขาวดํา

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา

จำนวน 1 เครื่อง

9,000.00     กองช่าง กองช่าง

4 ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพ่ือจัดซ้ือครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

6,300.00     กองช่าง กองช่าง

ยอดรวมครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน 121,500.00                        

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยอดรวมตามประเภทครุภัณฑ์ 67,300.00                          
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