
 



ค าน า 
 
         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของเทศบาลต าบลมาบแค เป็นเอกสารที่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแคจัดท าขึ้น โดยรวบรวมกิจกรรม / 
โครงการที่ปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด  เพื่อประโยชน์ในการประสานและติดตามการปฏิบัติงาน  
อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นบทน า  
ส่วนที่สองเป็นบัญชีโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด 
 

          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จะช่วยอ านวยประโยชน์ให้ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการประสาน
และติดตามงาน   
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            เทศบาลต าบลมาบแค 
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ส่วนที่ 1 :  บทน า 
 
1. บทน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ข้อ 26  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการด า เนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
ของเทศบาลต าบลมาบแคฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลมาบแค ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลมาบแค มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ 
ในแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ      
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลมาบแค โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลมาบแค 
2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแคด าเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ 
3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลมาบแค 
4) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เทศบาลต าบลมาบแคพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์

ในการประสานงานการด าเนินการในพ้ืนที่ 

  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลมาบแค  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีความเหมะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงคข์องการแผนการด าเนินงาน 

2.1  เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม จากทุกหน่วยงานที่ด าเนินการใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
2.2  เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง      
       การด าเนินการจริง 
2.3  เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี    
       ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผล 
 
 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 ข้อ 26  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการจริง  ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลมาบแค และ
หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา          
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1  บทน า 
      องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

     บทน า 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
         องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

              บัญชีโครงการ / กิจกรรม         
         บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ (แบบ ผด.01) 

         บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ (แบบ ผด.02) 
         ภาคผนวก 
    ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเ นินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เสร็จแล้ว น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

4.1  หน่วยงานสามารถใช้เป็นคู่มือในการควบคุม ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการ     
       ปฏิบัติงาน 

4.2  ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ   
       มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 



4 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด าเนินการจริง โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

   1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 5.41                     2,007,200 38.40 กองช่าง
รวม 2 5.41                   2,007,200 38.40

   1. แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน 1 2.70                     40,000 0.77 ส านักปลัด
รวม 1 2.70                   40,000 0.77

   1. แผนงานการศึกษา 6 16.22                   2,070,163 39.60 ส านักปลัด

   2. แผนงานสาธารณสุข 1 2.70                     90,000 1.72 สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 13.51                   128,000 2.45 ส านักปลัด

   4. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5 13.51                   78,000 1.49 ส านักปลัด

   5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 21.62                   287,000 5.49 ส านักปลัด

รวม 25 67.57                  2,653,163 50.76

   1. แผนงานสาธารณสุข 4 10.81                   60,000 1.15 สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
รวม 4 10.81                  60,000 1.15

   1. แผนงานบริหารทั่วไป 5 13.51                   466,800 8.93 ส านักปลัด

รวม 5 13.51                  466,800 8.93

รวมทัง้สิ้น 37                     100.00                5,227,163 100.00                         

ยทุธศาตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยทุธศาตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลมาบแค

หน่วยรับผิดชอบหลัก

ยทุธศาตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผด.01 



ล าดับ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมูท่ี ่2 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์  หมูท่ี ่2 97,200           บริเวณศาลาประชาคม  หมูท่ี ่2 กองช่างฯ

บริเวณศาลาประชาคม  หมูท่ี ่2 บริเวณศาลาประชาคม หมูท่ี่ 2 (หอเก็บน้ า)   (หอเก็บน้ า)  

 กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร    

รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลมาบแคก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่23 ข้อ 4

2 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี   เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. ความหนา 0.15 ม.      1,910,000       หมูท่ี ่8 จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อถนน กองช่างฯ

 และท่อระบายน้ า บริเวณหมูท่ี ่8 ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 420 เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม

จุดเร่ิมต้นเชือ่มต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. พร้อมรางวี คสล. จุดส้ินสุด  บริเวณบ้านเสง่ียม ลือมอญ

 เดิม จุดส้ินสุด  บริเวณบ้านเสง่ียม ลือมอญ  และท่อระบายน้ า  ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว บ้านเลขที ่15

บ้านเลขที ่15 รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 420.00 ม.รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 อยู่ในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่1/

 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้าที ่10 ข้อที ่30

รวม 2 2,007,200      

                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา




หนา้ 1/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ เพือ่ให้กลุ่มแม่บ้านสตรี   40,000           หมูท่ี ่1 - 11 ส านักปลัดฯ

และประชาชนทัว่ไป  ได้มีความรู้

 เกีย่วกับการประกอบอาชีพอิสระสามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่19 ข้อ 2

รวม 1 40,000          

ล าดับที่

 1. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




หนา้ 2/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 73,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) บริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 

อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 

43 คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 

1,700  บาท/คน/ปี  

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่20 ข้อ 1

2  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 28,250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,

การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  จัดสรรส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน 25 คน  ดังนี้

1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี

3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 ต่อปี

4.ค่าพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่19 ข้อ 1

 1. แผนงานการศึกษา

ล าดับที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม




หนา้ 3/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 221,235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง   จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือ้

ละ  21  บาทต่อคน  จ านวน  245 วัน จ านวนเด็ก

นักเรียน  43  คน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่20 ข้อ 4

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 4.1  ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ 82,397 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน (260 วัน)

นักเรียน จ านวน 43 คน

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่20 ข้อ 5

4.2 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ. 423,481 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน จ านวน 221 คน 

คนละ 260 วัน

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่33 ข้อ 3

ล าดับที่
พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 1. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564




หนา้ 4/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพือ่ส่งเสริมการศึกษาในพืน้ที่  313,500 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

เพือ่การพัฒนาโรงเรียน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่32 ข้อ 1

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   928,200 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน

วัดพะเนียงแตก(อุดรบ ารุงพิทยาวาสประยงค์อุปถัมภ์)

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่  หน้าที่ 33 ข้อ 2

รวม 6 2,070,163

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

พ.ศ.2564

 1. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565




หนา้ 5/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 90,000           หมูท่ี ่1-11 กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน   คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  และส่ิงแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติราชนารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่21 ข้อ 2

รวม 1 90,000          

 2. แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม




หนา้ 6/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน  5,000             ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที ่22 ข้อ 3

2 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 2,000             หมูท่ี ่1-11 ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที ่21 ข้อ 1

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000         ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

 หน้าที ่22 ข้อ 4

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 1,000             ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

 ผู้พิการ     อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่22 ข้อ 8

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์




หนา้ 7/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการสายใย 20,000           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัดฯ

สัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

 หน้าที ่21 ข้อ 8

รวม 5 128,000        

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




หนา้ 8/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าที่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าทีเ่ฝ้า 10,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

เฝ้าระวังยาเสพติดในพืน้ที่ ระวังยาเสพติดในพืน้ที ่

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที ่24 ข้อ 6

2 โครงการปลูกจิตส านึกประชาธิปไตย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตส านักประชาธิปไตย 20,000           ทต. มาบแค/โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

ในโรงเรียน ในโรงเรียน

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที ่24 ข้อ 6

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 15,000           ต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ทางถนน ทางถนน เช่น ค่าท าแผ่นพับ ป้าย ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ทีเ่กีย่วกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่23 ข้อ 3

 4. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




หนา้ 9/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. 3,000             ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลมาบแค เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองแต่งกาย ของสมาชิก อปพร. ฯลฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

 หน้าที ่23 ข้อ 1

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 30,000           ทต. มาบแค/โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

ให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต , สร้างภูมิ

(กิจกรรมโตไปไม่โกง) คุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

 ทุจริตคอรัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ , เพือ่ส่งเสริมให้

เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่

 (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 24 ข้อ 7

รวม 5 78,000          

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 4. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




หนา้ 10/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต าบลมาบแค เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา  50,000           เทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

2 โครงการสืบสานประเพณีการต าขนมจีน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี 10,000           ต. มาบแค ส านักปลัดฯ

การต าขนมจีน ตามหนังส่ือส่ังการ อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่26 ข้อ 8

3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณี 5,000             ทต. มาบแค/วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

วันลอยกระทง วันลอยกระทง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ อยู่ในแผน

พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่25 ข้อ 5

4 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ 50,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่25 ข้อ 2

5 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 30,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่25 ข้อ 3

6 โครงการสืบสานงานประเพณี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสาน 1,000             ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 3

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




หนา้ 11/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการแห่เทียนพรรษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษา  1,000             ทต. มาบแค/วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

 เพือ่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่25 ข้อ 3

8 โครงการอบรมเพือ่พัฒนา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เพือ่พัฒนาศักยภาพ 140,000         ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลมาบแค ผู้สูงอายุต าบลมาบแค อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่25 ข้อ 4

รวม 8 287,000        

พ.ศ.2565

 5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564




หนา้ 12/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

 1. แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคัดแยกขยะ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 10,000           ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่28 ข้อ 3

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูก 10,000           ต. มาบแค กองสาธารณสุข

ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในมหามงคลเฉลิม และส่ิงแวดล้อม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  ครบ 70 พรรษา

28 กรกฎาคม 2565  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่28 ข้อ 1

3 โครงการเมืองสวยน้ าใส เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเมือง 30,000           ต. มาบแค กองสาธารณสุข

สวยน้ าใส อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่29 ข้อ 5

4 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันส่ิงแวด 10,000           ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

ล้อมโลก อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่28 ข้อ 4

รวม 4 60,000          

พ.ศ.2565พ.ศ.2564




หนา้ 13/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการช าระภาษี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 25,000           ทต. มาบแค กองคลัง

และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การช าระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 8

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนทีใ่ห้บริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 20,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ประชาชน ให้บริการประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

 ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่29  ข้อ 4

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 400,000         ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

พัฒนาองค์ความรู้เพิม่ศักยภาพการบริหารงาน และพัฒนาองค์ความรู้เพิม่ศักยภาพการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลมาบแค ของเทศบาลต าบลมาบแค อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 6

4 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ 20,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

เกีย่วข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจส่วนทีเ่กีย่วข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 สารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 7

พ.ศ.2564

1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

พ.ศ.2565




หนา้ 14/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการประชุมประชาคมท้องถิน่ เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการประชุม 1,800             ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ประชาคมท้องถิน่

รวม 5 466,800        

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป




หนา้ 15/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)




หนา้ 16/ผ.02



ล าดับ แผนงาน ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพฒันาฯ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารงานทั่วไป 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1.1 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 7,000              ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

เบาะรองนั่งปรับสูง-ต่ าได้ เพื่อปรับให้เข้ากับความสูงของโต๊ะ  

เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน

จ านวน 1 ตัว

1.1.2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กเสริมข้าง 5,100              ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาด  42 x 68 x75

 จ านวน  1 ชุด ชุดๆละ  5,100   บาท

เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน

1.1.3 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพบั 16,500            กองคลัง กองคลัง

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพบั  

จ านวน  3  ตู้ๆละ  5,500   บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

1.1.4 จัดซ้ือโต๊ะท างานไม้ 6,000              กองคลัง กองคลัง

      เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานไม ้ จ านวน 1 โต๊ะ 

เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน

                                                                                          บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        แบบ ผด .02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า1/ผ.03



ล าดับ แผนงาน ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพฒันาฯ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                          บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        แบบ ผด .02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.2.1 จัดซ้ือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1,358,000        ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

และขนส่ง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

เพื่อจัดซ้ือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

1.3 ครุภัณฑ์คอม- 1.3.1เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 4,300              ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

พวิเตอร์หรืออิเล็ก-        เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

ทรอนิกส์ หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

1.3.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000            กองคลัง กองคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า2/ผ.03



ล าดับ แผนงาน ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพฒันาฯ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                          บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        แบบ ผด .02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.3.3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด 20,000            กองคลัง กองคลัง

Network

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 

(18 หน้า/นาท)ี ราคา 10,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

1.3.4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า 8,900              กองคลัง กองคลัง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด 

Network แบบที่1  (28 หน้า/นาท)ี ราคา 8,900 บาท 

2 แผนงานการรักษา 2.1ครุภัณฑ์งานบ้าน 2.1.1 จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น 5,000              ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

ความสงบภายใน งานครัว

3 แผนงานสาธารณสุข 3.1 ครุภัณฑ์งานบ้าน 2.1.1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ 9,500              กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

งานครัว       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง   และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

จ านวน  1  เคร่ืองๆละ  9,500   บาท

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า3/ผ.03



ล าดับ แผนงาน ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพฒันาฯ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                          บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        แบบ ผด .02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

3.2 ครุภัณฑ์กีฬา 3.2.1 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 450,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

 จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 75.000 บาท

1.เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า จักรยานล้อเหล็กเป็นเงิน 22,000 บาท

2. เคร่ืองบริหารไหล่และขา 17,000 บาท

3. เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพกเป็นเงิน 17,000 บาท

4. เคร่ืองสลับเท้าเดินอากาศเป็นเงิน  19,000 บาท

4 แผนงานเคหะและ 4.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4.1.1 ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร 12,000            กองช่าง กองช่าง

ชุมชน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร 4 ชั้น  40 ช่อง 

จ านวน  2  ตู้จ านวน 2 ตู้ (นอกราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

5 แผนงานการพาณิชย์ 5.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 5.1.1 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า  ขนาด  5  แรงม้า 150,000           กองช่าง กองช่าง

        เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า 

ขนาด 5 แรงม้า  จ านวน 2 เคร่ือง

5.1.2 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 7.5 แรงม้า 168,000           กองช่าง กองช่าง

      เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า 

ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า4/ผ.03



ล าดับ แผนงาน ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพฒันาฯ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                          บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        แบบ ผด .02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

5.1.3 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 10 แรงม้า 120,000           กองช่าง กองช่าง

      เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า 

ขนาด 10 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

5.2 ครุภัณฑ์งานบ้าน 5.2.1 เคร่ืองกรองน้ าเหล็ก 1,000,000        กองช่าง กองช่าง

งานครัว      เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าเหล็ก  ขนาดกว้าง 1.00      

เมตร  สูง  2.00  เมตร  หนา  0.45  มิลลิเมตร

 ทางน้ าเข้า-ออก ขนาด  4  นิ้ว  หน้าวาล์วเป็น

พวีีซี  ขนาด 4 นิ้ว วาล์ว  เป็น  ยูพวีีซี ขนาด  4  นิ้ว

พร้อมบรรจุสารคาร์บอน  800  ลิตร  และพร้อมติดต้ัง

จ านวน  4  เคร่ือง 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า5/ผ.03
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