




 

แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 
ของเทศบาลตำบลสามเงา 

คำนำ 

                เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนาท่ีบำบัดทุกข บำรุงสขุใหกับประชาชนในทองถิ่น  
งานบริการประชาชนในสวนตางๆ ของเทศบาลเปนหัวใจสำคัญในการบริหารงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเรา
ทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชน วามีความตองการสิ่งใดมาก สิ่งใดนอย ตองแกไขสิ่งใดตอง
เพิ่มเติมในสิ่งใด เพื่อบริหารงานเทศบาลใหมีความกาวหนา มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติ กำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก และนโยบายผูบริหารทองถ่ินตามลำดับ  
                แผนการดำเนินงานจึงเปนแผนการแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ประจำปงบประมาณนั้นๆ ทำใหทราบถึง
แผนงาน / โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ วามีแผนงาน / โครงการใด วงเงินเทาใด ดำเนินการเมื่อใด และ
ดำเนินการตรงจุดไหน เทศบาลตำบลสามเงาหวังวาแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จะ
มีประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินตอไป  
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลสามเงา 
อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
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สารบัญ 
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 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน  
      แผนงานเคหะและชุมชน 7 
 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต  
      แผนงานงบกลาง 11 
      แผนงานการศึกษา 12 

      แผนงานสาธารณสุข 15 

      แผนงานสังคมสงเคราะห    16 

      แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 

 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน  

      แผนงานรักษาความสงบภายใน 18 

      แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 19 

 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

 

      แผนงานเคหะและชุมชน 22 

      แผนงานรักษาความสงบภายใน 23 

 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น  

 

      แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  24 

 โครงการและงบประมาณยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี   
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๑

สวนที่ 1  
บทนำ 

 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว ันที ่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ รายจายเพิ ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการอื่น สำหรับ แผนการดำเนินงานเปนแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประจำป งบประมาณน้ันๆ 

             แผนการดำเนินงานประจำป 2564 ของเทศบาลตำบลสามเงาเปนการรวบรวมขอมูล 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/ กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ประจำป 2564 

                           การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื ่องมือสำคัญ 
ในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ทำใหสามารถควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเปนเครื่องมือในการตดิตามดำเนินงานและการประเมินผลดวย 

 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำป 2564 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 26 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื ่นๆ ที่ 
ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนการดาเนินงานแลวเสนอผู บริหารทองถิ่น 
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 
 

          ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช งบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรบัแจงแผนงาน และโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดำเนินการใน พื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน  

            การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  
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๒

ประโยชนของแผนการดำเนินงาน  

1. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมด ในเขตพ้ืนที่ 
ของเทศบาลตำบลสามเงาประจำปงบประมาณน้ันๆ  

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลสามเงาตามแผนงาน/โครงการ และ
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป  

3. เพื่อเปนการประสานงานแผนงาน / โครงการรวมถึงการบูรณาการทำงานกับหนวยงานตางๆ ทำให
การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม  
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๓

แผนภูมิข้ันตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดทำแผนพฒันาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น 
 

                                                                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ / 
กิจกรรม 

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน 

หน่วยงานอืน จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนนิงาน 

พิจารณารางแผนการ

เสนอรา่งแผนการดาํเนินงาน 

ต่อผูบ้รหิารทอ้งถนิ 

ประกาศใชแ้ผนการดาํเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบหาวนันับแตวันที่ประกาศ 
เพื ่อใหประชาชนในทองถิ ่นทราบ
โดยทั ่วกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ต้ัง
งบประมาณดำเนินการฯ 
 



๔ 
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สวนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ 

และงบประมาณที่ใช 
 



5

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 15.52 3,628,600.00 15.30 กองชาง

รวม 9 15.52 3,628,600.00 15.30

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.1  แผนงานงบกลาง 5 8.62 12,006,000.00 50.63 สํานักปลัด , กองสาธารณสุข

     2.2  แผนงานการศกึษา 6 10.34 3,576,550.00 15.08 กองการศึกษา 

     2.3  แผนงานสาธารณสุข 5 8.62 385,900.00 1.63 กองสาธารณสุข

     2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.72 20,000.00 0.08

     2.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 6.90 250,000.00 1.05 กองการศึกษา 

รวม 21 36.21 16,238,450.00 68.48

3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 5.17 120,000.00 0.51 สํานักปลัด 

     3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 8 13.79 560,000.00 2.36 สํานักปลัด , กองสาธารณสุข

รวม 11 18.97 680,000.00 2.87

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลสามเงา

แบบ ผด.๐๑

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



6

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ท่ีดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลสามเงา

แบบ ผด.๐๑

4.  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

     4.1  แผนงานเคหะชุมชน 2 3.45 2,020,000.00 2.87 กองสาธารณสุข , สํานักปลัด
กองชาง

     4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.45 35,000.00 0.15 สํานักปลัด 

รวม 4 6.90 2,055,000.00 8.67

5.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น

     5.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 6.90 225,000.00 0.95 กองการศึกษา

รวม 4 6.90 225,000.00 0.95

6.  ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี

     6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 9 15.52 887,000.00 3.74 สํานักปลัด , กองคลัง 

รวม 9 15.52 887,000.00 3.74

รวมทุกแผนงาน 58 100.00 23,714,050.00 100.00

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



7

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการซอมแซมผิวจราจร
ถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู 5
(ริมแมน้ําปง) พรอมซอมแซม
ระบบระบายนํ้า

       1. รื้อถนนแอสฟสทคอนกรีตท่ีเสียหายพรอม
ดําเนินการกอสรางถนนคสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 
8.50 เมตร ยาวโดยรวม 22  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระดับเทาถนนเดิม 
พรอมไหลทางหินคลุกเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร  
(มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา187 ตารางเมตร)
       2. รื้อทางเทาเดิมที่เสียหายพรอมกอสราง
ทางเทาขนาดกวางเฉลี่ย2.00 เมตร ยาวโดยรวม  
22.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา) 
       3. ทําระบบระบายน้ําโดยการกอสรางดาด
คอนกรีตเพ่ือปองกันการกัดเซาะของน้ําจากถนน 
มีขนาดกวางเฉลี่ย 14.00  เมตร ความยาวโดยรวม 
15.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

347,000.00   ถนนสุขาภิบาล
สาย 1 หมู 5 
(ริมแมน้ําปง)

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาและถนน)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



8

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาและถนน)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําถนนสุขาภิบาล
สาย 2 หมู 4

การกอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวย)ู มีขนาดกวางภายใน
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวโดยรวม 
80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจาก
ใตฝารางถึงกนรางเฉลี่ยที0่.25  เมตร - 0.40 เมตร)

205,000.00   ถนนสุขาภิบาล
สาย 2 หมู 4

กองชาง

3 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําถนนสุขาภิบาลสาย 4 
หมู 3

การกอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวย)ู มีขนาดกวางภายใน
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวโดยรวม 309 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจากใตฝาราง
ถึงกนรางเฉลี่ยท่ี  0.30  เมตร - 0.56 เมตร)

846,000.00    ถนน
สุขาภิบาลสาย 

4 หมู 3

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําถนนสุขาภิบาลสาย 5 
หมู 3

การกอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวย)ู มีขนาดกวางภายใน
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวโดยรวม 226 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจากใตฝาราง 
ถึงกนรางเฉลี่ยท่ี  0.30  เมตร - 0.50 เมตร)

620,000.00   ถนนสุขาภิบาล
 สาย 5 หมู 3

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคสล. 
ถนนสุขาภิบาล สาย 6 
หมูท่ี 4 (ระหวางถนน
สุขาภิบาล ซอย 4  ถึง 
ถนนสุขาภิบาลซอย 1)
  

การขยายถนนคอนกรีต ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาวโดยรวม 547.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ระดับเทาถนนเดิม พรอมไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 
0.00-0.50 เมตร (มีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
547 ตารางเมตร)

  260,000.00 ถนนสุขาภิบาล
สาย 6 หมู 4

กองชาง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



9

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาและถนน)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6 โครงการขยายถนนคสล. 
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสามเงา

     1. ขยายผิวจราจรโดยการกอสรางถนนคสล.
ขนาดกวางเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวโดยรวม 132.5 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระดับเทาถนนเดิม 
พรอมไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร 
(มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 269.5 ตารางเมตร)  
     2.กอสรางบันได คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 
4.00 เมตร และดาดคอนกรีตขนาดกวางเฉลี่ย
1.35 เมตร ยาวโดยรวม 128 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสามเงา)

451,000.00 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคสล.
ถนนสุขาภิบาล ซอย 3 
หมูท่ี 4 (ระหวางถนน
สุขาภิบาลสาย 3 ถึง
ถนนสุขาภิบาล สาย 4)

มีขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวโดยรวม 
79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
หินคลุก 2 ขางทาง กวางเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร  
(มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 316 ตารางเมตร

143,000.00 ถนนสุขาภิบาล
ซอย 3  หมู 4

กองชาง

8 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาลสาย
 3 หมูท่ี 4  (จากแยกซอย 5
 ถึง ซอย 6)

การกอสรางรางระบายน้ํา คสล.(รูปตัวย)ู 
มีขนาดภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวโดยรวม 
206.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
(ความยาวลึกภายในจากใตฝารางถึงกนรางเฉลี่ยที่ 
0.30 ม. - 0.50 ม.)

585,000.00 ถนนสุขาภิบาล
สาย 3  หมู 4

กองชาง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



10

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาและถนน)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการตีเสนผิวจราจร 
ถนนสุขาภิบาล ซอย 7

การตีเสนจราจร สีขาวและสีเหลือง รวมพ้ืนท่ีตีเสนไม
นอยกวา 592 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลสามเงา)

171,600.00 ถนนสุขาภิบาล 
ซอย 7

กองชาง

ยอดรวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,628,600.00                     
ยอดรวมยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 3,628,600.00                     

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



11

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผ ูสูงอายุท่ีมี
อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน

8,673,600.00  เทศบาล
ตําบลสามเงา

สํานักปลัด

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด

3,110,400.00  เทศบาล
ตําบลสามเงา

สํานักปลัด

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพใหกับผูติดเชื้อเอดสที่
แพทยไดรับรอง

72,000.00       เทศบาล
ตําบลสามเงา

สํานักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เพ่ือเปนเงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนที่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงารวมกัน
จัดตั้งข้ึนและไดรับการรับรองตามกฏหมาย

40,000.00       เทศบาล
ตําบลสามเงา

สํานักปลัด

5 สมทบเขาระบบหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

เพ่ือจายสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

110,000.00     เทศบาล
ตําบลสามเงา

กอง

สาธารณสุข

ยอดรวมแผนงานงบกลาง 12,006,000.00                     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
2.1  แผนงานงบกลาง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



12

แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน คาวัสดุ
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรยีนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาสนับสนุนอาหารกลางวัน

435,550.00     ศพด.
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กอง
การศกึษา

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมใหกับเด็กในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา เพ่ือใหเด็กรูจักหนาที่ของตนเอง
และอยูในระเบียบวินัยอันดี และเพ่ือเผยแพร
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก

45,000.00       สํานักงาน
เทศบาลตําบล

สามเงา

กอง
การศกึษา

3 เงินอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค 
โรงเรยีนอนุบาลทาปุย)

1,740,000.00  โรงเรียนชุมชน

ชลประทาน

รังสรรค

โรงเรียนอนุบาล

บานทาปุย

กอง
การศกึษา

2.2  แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



13

แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการปรับปรุงซอมแซมและ
ตอเติมอาคาร ศพด.

     1. รื้อฝาเพดานเดิมท่ีชํารุดและดําเนินการ
ติดตั้งโครงคราว ท-ีบาร พรอมวางแผนยิปซั่มมี
พ้ืนที่ในการติดตั้งฝาเพดาน (แบบท-ีบาร) ไมนอย
กวา  290ตารางเมตร 
    2. ติดตั้งเหล็กดัดมุงลวดประตูหนาตาง อาคาร
 ศพด.ทต.สามเงา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

169,500.- ศพด.
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองชาง
กอง

การศกึษา

5 โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสามเงา

     1. กอสรางปรับปรุงและตอเติมอาคาร 
(เอนกประสงคระหวาง ศพด.) ขนาดกวางเฉลี่ย
8.00 เมตร ยาวโดยรวม 24 เมตร สูงเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาวโดยรวม 24 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสามเงากําหนด)              
     2. จัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง 
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 18 ชุด 
     3. กอสรางอางลางมือเด็ก คสล. ขนาดกวาง 
เฉลี่ย0.60 เมตร ยาวโดยรวม 22.00 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

379,000.00 ศพด.
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองชาง
กอง

การศกึษา

พ.ศ. 2563

2.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสามเงา

     1. กอสรางซุมทางเขา อาคาร ศพด. ขนาดกวาง

เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวโดยรวม 148.00  เมตร 

สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)  

     2. ตอเติมหลังคาอาคาร ศพด. (อาคาร 1) 

ขนาดกวางเฉลี่ย 9.20 เมตร ยาวโดยรวม 17.00 

เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร พรอมระบบระบายน้ํา 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)                

     3. กอสรางตอเติมหลังคาและซุมมานั่งอาคาร 

(อาคาร 2) ขนาดกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร 

ยาวโดยรวม 6.2 เมตร  สูงเฉลี่ย  3.00 เมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)   

     4. งานเทพื้น คสล.  (อาคารศนูยเด็กเล็ก 1)

พรอมระบบประปา(ปลูกตนไม) ขนาดกวางเฉลี่ย 

31.70 เมตร ยาวโดยรวม 36.5 เมตร หนาเฉลี่ย 

1.10 เมตร (มีพื้นท่ี คสล. ไมนอยกวา 

535 ตารางเมตร)

     5. งานสนามหญาหนาอาคารเอนกประสงค 

ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาวโดยรวม 15.00  เมตร

 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)                 

         

977,000.00 ศพด.
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองชาง
กอง

การศกึษา

2.2  แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานการศึกษา 3,576,550.00                        

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกและโรคติดตอ

ใหความรูแกประชาชนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดดออกและโรคติดตอ พนสารเคมีและ
จัดซื้อทรายเทมีฟอส

40,000.00       ชุมชนทั้ง 
10 ชุมชน

ในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

ใหความรูแกประชาชนในการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ฉีดยาสุนัข แมว

60,000.00       ชุมชนทั้ง 
10 ชุมชน

ในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

กอง

สาธารณสุข

3 อุดหนุนชุมชนโครงการตาม
พระราชดําริเก่ียวกับดาน
สาธารณสุข

การขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริเก่ียวกับ
ดานสาธารณสุข โดยอุดหนุนชุมชน 10 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท

200,000.00     ชุมชนทั้ง 
10 ชุมชน

ในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการปองกันแกไขปญหา
เอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชน

อบรมใหความรูแกเยาวชนในการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสและเพศสัมพันธ

20,000.00       หองประชุม
อาคารศูนย
ดูแลผูสูงอายุ
เทศบาลตําบล

สามเงา

กอง

สาธารณสุข

2.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการปรับปรุงและตอเติม
ตลาดสดเทศบาล
ตําบลสามเงา 1 (บานจัดสรร)

โดยการติดตั้งเกร็ดเมทัลชีทกันแดดกันฝน และ
ระบายอากาศ ขนาดกวาง 1.30 เมตร
ความยาวโดยรวม 54.40 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลสามเงา)

65,900.00 ตลาดสด 
เทศบาลตําบล

สามเงา 1

กองชาง

กอง

สาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อําเภอสามเงา

อุดหนุนการดําเนินงานกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอสามเงา ในการชวยเหลือผูยากไร
ผูประสบภัย

20,000.00       อําเภอสามเงา สํานักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานสาธารณสุข 385,900.00                          

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห

2.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานสังคมสงเคราห 20,000.00                            

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
2.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ

การจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธใหกับชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลสามเงา

150,000.00     สนามกีฬา
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กอง
การศกึษา

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวมกับ
หนวยงานอื่น

เพ่ือจัดสงนักกีฬาของเทศบาลตําบลสามเงาเขา
รวมแขงขันกับหนวยงานอื่นๆ

5,000.00         พ้ืนท่ีจังหวัดตาก กอง
การศกึษา

3 โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬา
เพ่ือเด็กและเยาวชน

เพ่ือพัฒนาทักษะดานกีฬาใหกับเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตําบลสามเงา

10,000.00       สนามกีฬา
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กอง
การศกึษา

4 จัดแขงขันกีฬาเดือนหา เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาใหกับประชาชนและเยาวชน 85,000.00       ลานวัด

ลานกีฬา

วัดชลประทาน

รังสรรค

กอง
การศกึษา

พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000.00                          

ยอดรวมยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 16,238,450.00                     

2.5  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
พ.ศ. 2563

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ

ตั้งจุดบริการประชาชน ในการใชรถใชถนนในชวง
เทศบกาลปใหม และวันสงกรานต

10,000.00      พื้นท่ีในเขต
เทศบาลตําบล

สามเงา

งานปองกัน
สํานักปลัด

2 โครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันภัย

ฝกซอมแผนปองกันภัย แกประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานเทศบาล

10,000.00      เทศบาลตําบล
สามเงา

งานปองกัน
สํานักปลัด

3 โครงการฝกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

ฝกทบทวนการปฏิบัติงานของชุดจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลสามเงา

100,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

งานปองกัน
สํานักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 120,000.00                         

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของเด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชน
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลสามเงา ใหมีความรู
ความสามารถ ในดานการพัฒนากลุม/องคกร 
พัฒนาชุมชน และสังคมในทุกๆดาน และศึกษาดู
งานองคกรที่ประสบความ สําเร็จเพ่ือสรางแรง
บันดาลใจในการทํางานสภาเด็ก

120,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงาและ
ศึกษาดูงาน
สภาเด็ก

จังหวัดเชียงราย

งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ
(สิทธิคนพิการไทยในยุคสมัย
ไทยแลนด 4.0)  

อบรมใหความรูคนพิการ ครอบครัว 
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของสามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารดานสิทธิคนพิการไดอยางถูกตอง  
เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการใหดี
ยิ่งข้ึน

20,000.00      ศูนยดูแล
ผูสูงอายุ

เทศบาลสามเงา

งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
และทัศนศึกษาดูงานของ
ชุมชน

การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของ
ชุมชนเพ่ิมพูนความรู  จากการศึกษาดูงานองคกร
ที่ประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการ
ชุมชน

300,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงาและ
ศึกษาดูงาน

ชุมชนที่เขมแข็ง

งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสรมิอาชีพ จัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพระยะสั้นเพ่ือสงเสริม
เพ่ิมรายได ลดคาใชจายในครัวเรือน

30,000.00      ศูนยดูแล
ผูสูงอายุ

เทศบาลสามเงา

งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



20

แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 โครงการสนันสนุนเรียนรูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จัดโครงการสงเสริมความเขมแข็งระดับครัวเรอืน 
เพ่ิมรายได  ลดคาใชจายในครัวเรือน

      20,000.00 ทต.สามเงา งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

6 โครงการจัดกิจกรรมของ
เยาวชน

จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในชวงอายุระหวาง
15 - 25  ป  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาตนเอง เรียนรูหลักการประชาธิปไตยในการ
เลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ตําบลฯ อีกทั้งมอบเกียรติบัตรยกยอง
เชิดชูเกียรติคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ 
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละอยางเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชนสวนรวม

      20,000.00 ทต.สามเงา งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายสิทธิและ
หนาท่ีของสตรี

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูความเขาใจดาน
กฎหมายสิทธิหนาที่ของสตรีและดานอื่นๆ 
เชน การลดความรุนแรงในครอบครัว 
กฎหมายครอบครัว เปนตน

      20,000.00 ทต.สามเงา งานพัฒนา
ชุมชน

สํานักปลัด

3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ

สามเงา ตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคมและภารกิจ
ดานความมั่นคงของภาครัฐ
รวมกับประชาชน

อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และการจัด
ระเบียบสังคมและภารกิจดานความมั่นคงของ
ภาครัฐรวมกับประชาชน

30,000.00      อําเภอสามเงา กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 560,000.00                         

ยอดรวมยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง 680,000.00                         

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



22

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 อนุรักษสิ่งแวดลอม อบรมใหความรูประชาชนในเรื่องรูรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชนนาอยู

30,000.00      ชุมชนทั้ง 
10 ชุมชน

ในเขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณพัทยา 2 บานทาปุย
หมูท่ี 5 ตําบลสามเงา

     1. การกอสรางถนน คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาวโดยรวม 406.00  เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 
2 ขางทาง กวางเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร
(มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 3.196 ตารางเมตร)
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

    2. การกอสรางดาด คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 
7.00  เมตร ยาวโดยรวม  32.00  เมตร 
สองขางสะพาน(จามเทว)ี (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

1,990,000.00 พัทยา 2  
บานทาปุย 

หมู 5

กองชาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
4. ยุทธศาสตรอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,020,000.00                      

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
4. ยุทธศาสตรอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 การปองกันและควบคุม
ไฟปา ลดหมอกควัน

จัดทําแนวปองกันไฟปาในเขตเทศบาลตําบลสามเงา 

และจัดเตรียมเครื่องมือในการปองกันไฟปา
5,000.00        พ้ืนท่ีในเขต

เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

2 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสาม
เงาโครงการปองกันและ
ควบคุมไฟปา 
ลดหมอกควัน

ใหการอุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา ตามโครงการ

ปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน
30,000.00      อําเภอสามเงา สํานักปลัด

ยอดรวมยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2,055,000.00                   

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมแผนงานเคหะและชุมชน 35,000.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 สงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทง

จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษประเพณีรวมกับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลสามเงา

60,000.00      วัดชลประทาน
รังสรรค

กองการศึกษา

2 สงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีสงกรานต

จัดกิจกรรมแหพระเจาทันใจ พระพุทธไตรนิมิตร 
เพ่ืออนุรักษประเพณีรวมกับชุมชน

50,000.00      วัดในเขต
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองการศึกษา

3 สงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีสักการะพระบรม
ธาตุลอย

จัดกิจกรรมสักการะพระบรมธาตุลอยเพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณรีวมกับชุมชน

80,000.00      วัดชลประทาน
รังสรรค

กองการศึกษา

4 สงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

จัดกิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา
เพ่ืออนุรักษประเพณีรวมกับชุมชน

35,000.00      วัดในเขต
เทศบาลตําบล

สามเงา

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
5. ยุทธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวมแผนงาน 225,000.00                      

ยอดรวมยุทธศาสตรดานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 225,000.00                      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



25

แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
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 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูบุคลากร ผูบริหาร
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ของผูบริหารและ
บุคลากร

150,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงาและ

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

สํานักปลัด

2 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติตามนโยบายของ
รัฐบาล

เพ่ือจัดกิจกรรมตางๆในวันสําคัญของชาติตาม
นโยบายรัฐบาล

10,000.00      เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ตาง

20,000.00      เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

4 โครงการวันเทศบาล 
(24 เมษายน)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล เชน
คาตกแตงสถานที่ คาใชจายทางพิธีกรรมทางศาสนา
และคาใชจายอื่น ๆ

20,000.00      เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือออกหนวยใหบริการประชาชน คาตอบแทน
บุคลากรขององคกร หนวยงานท่ีเทศบาลขอความ
อนุเคราะห

40,000.00      วัดชลประทาน
รังสรรค และ

โรงเรยีนอนุบาล
บานทาปุย

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
6. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
6. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6 อุดหนุนอําเภอสามเงา 
โดยท่ีทําการปกครอง
อําเภอสามเงา 
ตามโครงการวันสําคัญของ
ชาติ

เพ่ืออุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครอง
อําเภอสามเงา ตามโครงการวันสําคัญของชาติ

30,000.00      อําเภอสามเงา สํานักปลัด

7 โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงขอมูลภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง

เพ่ือเปนคาใชจายในการสํารวจและปรับปรุง
ขอมูลสําหรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

140,000.00    เขตเทศบาล
ตําบลสามเงา

กองคลัง

8 โครงการกอสรางลาน
คสล. จอดรถรับน้ําขาง 
ศพด.

การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย

3.8 เมตร ยาวโดยรวม 30 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระดับเทาถนนเดิม 

พรอมไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร

(มีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 95 ตารางเมตร) พรอม

กอสรางแนวรั้วกันรถชน ยาวประมาณ 32 เมตร

77,000.00      ขาง ศพด. กองชาง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.01/1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
6. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการปรับปรุงและตอ
เติมอาคารหอประชุม 
(เทศบาลตําบลสามเงา)

     1. รื้อกระเบ้ืองหลังคาอาคารหองประชุมเทศบาล

ตําบลสามเงา พรอมมุงกระเบ้ืองหลังคาอาคารหอง

ประชุมใหม (โดยมีพื้นท่ีมุงหลังคากระเบ้ืองไมนอยกวา

459 ตารางเมตร)

    2. รื้อฝาเพดาน (รอบนอก) อาคารหองประชุม

โครงเคราไม พรอมติดต้ังฝาเพดานสมารทบอรดแผน

เรียบ หนา 4 มม. โครงเคราซีลายน(รวมพื้นท่ีติดตั้ง

ฝาเพดานไมนอยกวา 120 ตารางเมตร)

400,000.00 หอประชุม
เทศบาล

ตําบลสามเงา

กองชาง

ยอดรวมแผนงานบริหารทั่วไป 887,000.00                        

ยอดรวมยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี 887,000.00                        

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



๒๘ 
 

แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 
ของเทศบาลตำบลสามเงา 

 
 
 

สวนที่ 3 
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ 

และงบประมาณที่ใช 
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จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คดิเปนรอยละของ หนวยงาน

ของครุภัณฑทั้งหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.  แผนงานบริหารทั่วไป

     1.1  ครุภัณฑสํานักงาน 5 14.29 184,600.00 9.58 สํานักปลัด กองคลัง

     1.2  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3 8.57 1,215,000.00 63.04 สํานักปลัด

     1.3  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 2.86 14,900.00 0.77 สํานักปลัด

     1.4  ครุภัณฑงานบานงานครวั 2 5.71 33,800.00 1.75 สํานักปลัด 

     1.5  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 2.86 44,800.00 2.32 กองคลัง

     1.6  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 11.43 81,200.00 4.21 สํานักปลัด กองคลัง

รวม 16 45.71 1,574,300.00 81.68

2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน

     2.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 2.86 22,000.00 1.14 สํานักปลัด

รวม 1 2.86 22,000.00 1.14

3.  แผนงานการศึกษา

     3.1 ครุภัณฑสํานักงาน 3 8.57 143,970.00 7.47 กองการศึกษา

     3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 2.86 15,000.00 0.78 กองการศึกษา

รวม 4 11.43 158,970.00 8.25

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ แยกตามประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลสามเงา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คดิเปนรอยละของ หนวยงาน

ของครุภัณฑทั้งหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ แยกตามประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลสามเงา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

4.  แผนงานสาธารณสุข

     4.1 ครุภัณฑสํานักงาน 2 5.71 19,700.00 1.02 กองสาธารณสุขฯ

     4.2 ครุภัณฑงานบานงานครวั 2 5.71 16,400.00 0.85 กองสาธารณสุขฯ

     4.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 5.71 30,900.00 1.60 กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 17.14 67,000.00 3.48

5.  แผนงานเคหะและชุมชน

     5.1  ครุภัณฑสํานักงาน 1 2.86 25,800.00 1.34 กองชาง

     5.2  ครุภัณฑโรงงาน 5 14.29 40,335.00 2.09 กองชาง

     5.3  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 5.71 38,900.00 2.02 กองชาง

รวม 8 22.86 105,035.00 5.45

รวมทุกแผนงาน 35 100.00 1,927,305.00 100.00

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ของครุภัณฑทั้งหมด งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

     1.  ครุภัณฑสํานักงาน 11 31.43 374,070.00 19.41
สํานักปลัด  กองคลัง กองการศกึษา  

กองสาธารณสุข  กองชาง

     2.  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3 8.57 1,215,000.00 63.04 สํานักปลัด

     3.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 2.86 14,900.00 0.77 สํานักปลัด

     4.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 10 28.57 188,000.00 9.75
สํานักปลัด  กองคลัง กองการศกึษา  

กองชาง

     5. ครุภัณฑงานบานงานครวั 4 11.43 50,200.00 2.60 สํานักปลัด

     6.  ครุภัณฑโรงงาน 5 14.29 40,335.00 2.09 กองชาง

     7.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 2.86 44,800.00 2.32 กองชาง

รวมทุกประเภท 35 100.00 1,927,305.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ แยกตามประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลสามเงา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เกาอี้ทํางานสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน ดังน้ี
  1. เพ่ือจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหารสําหรับ
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตัว  ราคา 8,700 บาท
เปนเงิน 8,700 บาท
  2.เกาอี้ทํางานสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 5,700 บาท เปนเงนิ 17,100 บาท

25,800.00    สํานักปลัด สํานักปลัด

2 เกาอี้ทํางานสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน ดังน้ี
  1. เกาอี้ทํางานผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตัว
ราคา 6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
   2.เกาอี้ทํางานสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 4 ตัว
ราคาตัวละ 5,700 บาท เปนเงิน 22,800 บาท

29,300.00    กองคลัง กองคลัง

3 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 
15,000 บีทียู

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 15,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 25,900 บาท เปนเงิน
51,800 บาท ดังนี้
   1. ติดตั้งท่ีหองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา
ชั้น 2 จํานวน 1 ตัว
  2.ติดตั้งท่ีหองทํางานสํานักปลัดเทศบาลตําบล
สามเงา (งานธุรการ) จํานวน 1 ตัว

51,800.00    หองประชุม
เทศบาลชั้น2
หองทํางาน
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
1. แผนงานบริหารทั่วไป

1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 
24,000 บีทียู

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 32,400 บาท เปนเงิน
64,800 บาท สําหรับติดตั้งท่ีหองประชุมสภา
เทศบาลตําบลสามเงา

64,800.00    หองประชุมสภา สํานักปลัด

5 ตูเก็บเอกสาร 
ตูบานเลื่อนสูงบาน
กระจก

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบาน
กระจก สําหรับเก็บเอกสารของสํานักปลัด 
เทศบาลตําบลสามเงา จํานวน 1 ตู 
ราคา 12,900 บาท เปนเงิน 12,900 บาท

12,900.00    สํานักปลัด สํานักปลัด

1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑสํานักงาน 184,600.00                         

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



34

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 กลอง cctv พรอมติดตั้ง
 จํานวน 7 จุด

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 
จํานวน 7 จุด ติดตั้งในบริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลสามเงา พรอมติดตั้ง เปนเงิน
339,000 บาท

339,000.00  อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล

สามเงา

สํานักปลัด

2 ลําโพงอเนกประสงค
ขนาด 15 นิ้ว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อลําโพงเอนกประสงคขนาด 
15 นิ้ว สําหรับใชงานภาคสนามของเทศบาลตําบล
สามเงา จํานวน 1 ตัว ราคา 10,000 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท

10,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

3 ระบบกระจายเสียงตาม
สาย

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสาย 
จํานวน 16 จุด ในเขตเทศบาลตําบลสามเงา 
เปนเงิน 866,000 บาท

866,000.00  เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

1.2 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,215,000.00                      

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องฉายภาพแบบ
ทึบแสง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพแบบทึบแสง 
สําหรับใชในการนําเสนอเวลาจัดประชุม
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,900 บาท 
เปนเงิน 14,900 บาท

14,900.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องซักผา 
แบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผาแบบธรรมดา
ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาละเครื่องละ 18,000 บาท 
เปนเงิน 18,000 บาท

18,000.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

2 ผามานพรอมอุปกรณ 
หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลสามเงา

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณสําหรับ
ติดตั้งท่ีหองประชุมสภาเทศบาลตําบลสามเงา 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 15,800 บาท
เปนเงิน 15,800 บาท

15,800.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑงานบานงานครัว 33,800.00                           

1.3 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 14,900.00                           

1.4 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 รถจักรยานยนต 
ขนาด 110 ซีซี

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต
ขนาด 110 ซีซ ีสําหรับใชในการออกจัดเก็บภาษีและ
งานอื่นๆของกองคลัง จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 44,800 บาท เปนเงิน 44,800 บาท

44,800.00    เทศบาลตําบล
สามเงา

กองคลัง

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 สําหรับใชในการ
ดําเนินงานดานงานวิเคราะหและงานดานขอมูลดาน
การจัดทํางบประมาณ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
22,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

22,000.00    สํานักปลัด สํานักปลัด

2 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 สําหรับใชในการ
ดําเนินงานดานงานคลังและงานดานพัสดุ
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท  
เปนเงิน 44,000 บาท

44,000.00    กองคลัง กองคลัง

ยอดรวมครุภัณฑงานบานงานครัว 44,800.00                           

1.6 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1.5 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก(Inkjet Printer)

สําหรับกระดาษขนาดA3

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาดA3 

สําหรับใชในการจัดทําสื่อวารสาร การจัดทํารายงานตางๆ

ของเทศบาลตําบลสามเงา จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 6,300 บาท เปนเงิน 6,300 บาท

6,300.00      สํานักปลัด สํานักปลัด

4 เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 
แบบท่ี 1

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 สําหรับใชใน
ปฏิบัติงานของงานคลังจํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท เปนเงนิ 8,900 บาท

8,900.00      กองคลัง กองคลัง

ยอดรวมครุภัณฑแผนงานบริหารทั่วไป 1,574,300.00                      

ยอดรวมครุภัณฑงานบานงานครัว 81,200.00                           

1.6 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของงานปองกันจํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 22,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

22,000.00    งานปองกัน สํานักปลัด

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑงานบานงานครัว 22,000.00                           

ยอดรวมครุภัณฑแผนงานรักษาความสงบภายใน 22,000.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เกาอี้ทํางานสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 5,700 บาท เปนเงิน 11,400 บาท

11,400.00    กองการศึกษา กองการศึกษา

2 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ขนาด 
24,000 บีทียู พรอม
ติดตั้ง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง สําหรับติดตั้งท่ี
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สามเงา จํานวน 4 ตัว  ราคาตัวละ 32,400 บาท 
เปนเงิน 129,600 บาท

129,600.00  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตําบล
สามเงา

กองการศึกษา

3 เครื่องรับโทรศพัท      เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับโทรศพัท ดังนี้
    1. สําหรับใชงานที่หองกองการศึกษา 
จํานวน 1 เครื่อง
     2. สําหรับใชงานท่ีอาคารเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงาจํานวน 2 เครื่อง
     ราคาเครื่องละ 990 บาท เปนเงิน 2,970 บาท

2,970.00      กองการศึกษา
และ

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตําบล
สามเงา

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑสํานักงาน 143,970.00                         

3. แผนงานการศึกษา

3.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2563

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา



40

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องพิมพ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) ดังน้ี
    1. สําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ีกองการศึกษา 
จํานวน 1 เครื่อง
    2. สําหรับใชในการปฏิบัติงานท่ีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงาจํานวน 1 เครื่อง
    ราคาเครื่องละ 7,500 บาท เปนเงิน
15,000 บาท

15,000.00    กองการศึกษา
และ

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตําบล
สามเงา

กองการศึกษา

3.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 15,000.00                           

ยอดรวมครุภัณฑแผนงานการศกึษา 158,970.00                         

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เกาอี้ทํางานสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงานดังน้ี
  1. เกาอี้ทํางานผูอํานวยการกองสาธารณสุข
จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 6,500 บาท 
เปนเงิน 6,500 บาท
  2.เกาอี้ทํางานสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 5,700 บาท เปนเงิน 5,700 บาท

12,200.00    กองสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข

2 โตะหมูบูชา เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชาสําหรับไวใชประจําที่
หองประชุมอาคารศูนยดูแลผูสูงอายุเทศบาลตําบลสาม
เงา จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท

7,500.00      หองประชุม
อาคารศูนยดูแล
ผูสูงอายุเทศบาล

ตําบลสามเงา

กอง
สาธารณสุข

4. แผนงานสาธารณสุข

4.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑสํานักงาน 19,700.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องตมนํ้าไฟฟา เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตมน้ําไฟฟาสําหรับไวใช
ประจําที่หองประชุมอาคารศูนยดูแลผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลสามเงา จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท เปนเงนิ 5,500 บาท

5,500.00      หองประชุม
อาคารศูนยดูแล
ผูสูงอายุเทศบาล

ตําบลสามเงา

กอง
สาธารณสุข

2 เครื่องตัดหญา
แบบขอออน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน
สําหรับไวใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,900 บาท
เปนเงิน 10,900 บาท

10,900.00    กองสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข

4.2 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑงานบานงานครัว 16,400.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผลสําหรับไวใชในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขจํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
22,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

22,000.00    กองสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข

2 เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 
แบบท่ี 1

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 สําหรับไวใชในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท เปนเงนิ 8,900 บาท

8,900.00      กองสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข

4.3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 30,900.00                           

ยอดรวมครุภัณฑแผนงานสาธารณสุข 67,000.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 ตูเก็บเอกสาร 
ตูบานเลื่อนสูงบาน
กระจก

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 
ตูบานเลื่อนสูงบานกระจกสําหรับเก็บเอกสาร
ของกองชาง จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 12,900 บาท
เปนเงิน 25,800 บาท

25,800.00    กองชาง กองชาง

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องเจียรขนาด 4 นิ้ว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียรขนาด 4 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองชาง ราคาเครื่องละ 2,150 บาท 
เปนเงิน 2,150 บาท

4,300.00      กองชาง กองชาง

2 เครื่องตัดไฟเบอร 
14 นิ้ว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,610 บาท
เปนเงิน 7,610 บาท

7,610.00      กองชาง กองชาง

ยอดรวมครุภัณฑสํานักงาน 25,800.00                           

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5.1 ประเภทครุภัณฑโรงงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องสกัดคอนกรีต เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 20,700 บาท 
เปนเงิน 20,700 บาท

20,700.00    กองชาง กองชาง

4 ตูเชื่อมเหล็กพรอมสาย เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเชื่อมเหล็กพรอมสายสําหรับใชใน
การปฏิบัติงานของกองชาง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 4,955 บาท เปนเงนิ 4,955 บาท

4,955.00      กองชาง กองชาง

5 สวานกระแทก เพ่ือเปนคาจัดซื้อสวานกระแทกสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,770 บาท เปนเงนิ 2,770 บาท

2,770.00      กองชาง กองชาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5.1 ประเภทครุภัณฑโรงงาน

ยอดรวมครุภัณฑโรงงาน 40,335.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา
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แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
กองชาง ดานการออกแบบโครงการกอสราง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท

30,000.00    กองชาง กองชาง

2 เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 
แบบท่ี 1

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1
ใชในการปฏิบัติงานของกองชาง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท เปนเงนิ 8,900 บาท

8,900.00      กองชาง กองชาง

ยอดรวมครุภัณฑทุกแผนงาน 1,064,275.00                      

ยอดรวมครุภัณฑแผนงานเคหะและชุมชน 105,035.00                         

5.3 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยอดรวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 38,900.00                           

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564

ของเทศบาลตําบลสามเงา


