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         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของเทศบาลต าบลมาบแค เป็นเอกสารที่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแคจัดท าขึ้น โดยรวบรวมกิจกรรม / โครงการที่
ปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด  เพ่ือประโยชน์ในการประสานและติดตามการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผล
ให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นบทน า  
ส่วนที่สองเป็นบัญชีโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด 
 

          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จะช่วยอ านวยประโยชน์ให้ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการประสานและ
ติดตามงาน   
 
 
 

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.2566            
ของเทศบาลต าบลมาบแคฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลมาบแค ประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 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. วัตถุประสงค์ของการแผนการด าเนินงาน 

2.1  เพ่ือรวบรวมข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม จากทุกหน่วยงานที่ด าเนินการใน 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
2.2  เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง      
       การด าเนินการจริง 
2.3  เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี    
       ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผล 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

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

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการจริง  ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลมาบแค และ
หนว่ยงานอื่นจะเข้ามาด 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) 
    บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ ฯ (แบบ ผด.02/1) 
         ภาคผนวก 
    ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
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 รวมทั้งเป็นเครื่องมอืในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด าเนินการจริง โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

   1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 18.18                   1,971,800 38.88 กองช่าง
รวม 8 18.18                  1,971,800 38.88

   1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0 40,000 0.79 ส านักปลัด
รวม 1 0 40,000 0.79

   1. แผนงานการศึกษา 8 18.18                   1,706,600 33.65 ส านักปลัด

   2. แผนงานสาธารณสุข 2 4.55                     340,000 6.70 สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.55                     7,000 0.14 ส านักปลัด

   4. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 9.09                     75,000 1.48 ส านักปลัด

   5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 22.73                   370,000 7.30 ส านักปลัด
รวม 26 59.09                  2,498,600 49.27

   1. แผนงานสาธารณสุข 4 9.09                     40,000 0.79 สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
รวม 4 9.09                   40,000 0.79

   1. แผนงานบริหารทั่วไป 3 6.82                     421,000 8.30 ส านักปลัด

   2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 40.00                   100,000 1.97 ส านักปลัด
รวม 5 46.82                  521,000 10.27

รวมทัง้สิ้น 44                     100.00                5,071,400 101.97                         

ยทุธศาตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยทุธศาตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลมาบแค

หน่วยรับผิดชอบหลัก

ยทุธศาตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยทุธศาตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.01 แบบ ผด.01 



 

  
 
 
 

 

แบบ ผด.02 บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ     



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีต  288,800         บริเวณหมู่ที่  8 จุดเร่ิมต้น บริเวณ กองช่างฯ

เสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่  8 จุดเร่ิมต้น บริเวณ เสริมเหล็ก ความสูง  2.00 เมตร  ยาว  96.00  เมตร    บ้านนายปรีชา  ยมพกุ  บ้านเลขที่  92  

บ้านนายปรีชา  ยมพกุ  บ้านเลขที่  92  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลมาบแคก าหนด   จุดส้ินสุด บริเวณบ้าน 

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณนิพนธ์ จารุเกียรติกุล พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ คุณนิพนธ์ จารุเกียรติกุล บ้านเลขที่  62

บ้านเลขที่  62 อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่  2  ข้อ  4  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมรางวี  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมรางวี 228,800         บริเวณหมู่ที่  10 จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ กองช่างฯ

และก่อสร้างท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพกั ความหนา  0.15  เมตร  ความกว้าง 4.00  เมตร  ถนนลาดยาง แอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  

บริเวณหมู่ที่  10 จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ ความยาว  57.00  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า    จุดส้ินสุดบริเวณบ้านคุณช านาญ ย่ีประชา

ถนนลาดยาง แอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  228.00  ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ า บ้านเลขที่  26/1

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณช านาญ  ย่ีประชา  ขนาด Ø 0.60  ม. พร้อมบ่อพกั  ความยาวรวมบ่อพกั

บ้านเลขที่  26/1 ไม่น้อยกว่า  57.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่  43  ข้อ  146

เทศบาลต าบลมาบแค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ.2566

       1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 




หนา้ 1/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมรางวี       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี      166,200         บริเวณหมู่ที่  7  จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ กองช่างฯ

และก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั   ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว ถนนลาดยาง แอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  

บริเวณหมู่ที่  7 จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  จุดส้ินสุดบริเวณบ้านคุณมาโนช  สุขเหมือน

ถนนลาดยาง แอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  และก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพกั   บ้านเลขที่  111/1

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณมาโนช  สุขเหมือน ความยาวรวมบ่อพกัไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร รายละเอียด

บ้านเลขที่  111/1 ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่  26  ข้อ  86

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000         บริเวณหมู่ที่ 11 จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ กองช่างฯ

พร้อมปรับปรุงบ่อพกั คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 11 ความหนา  0.15  เมตร  ความกว้าง  3.00  เมตร ถนนแอสฟลัท์ติก คอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด 

จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  ความยาว  80.00  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  บริเวณบ้านคุณสมาน เกิดฤทธ์ิ เลขที่  71

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณสมาน เกิดฤทธ์ิ 240.00  ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพกั คสล.เดิม  

เลขที่  71 จ านวน 8 บ่อพกั รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่  4  ข้อ  8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 2/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  334,300         บริเวณหมู่ที่  4  จุดเร่ิมต้น กองช่างฯ

คอนกรีต บริเวณหมู่ที่  4  จุดเร่ิมต้น ความหนา  0.05  เมตร  ความกว้าง 4.00 เมตร บริเวณบ้านคุณนิคม ทองน้อย

บริเวณบ้านคุณนิคม ทองน้อย บ้านเลขที่ 41/1 ความยาว  165.00  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า บ้านเลขที่ 41/1 จุดส้ินสุด บริเวณบ้าน

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณสร้อยรัชดา เขียวรอดภัย 660.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ คุณสร้อยรัชดา เขียวรอดภัย 

บ้านเลขที1่15/3 เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์  บ้านเลขที่115/3

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่  15  ข้อ  48

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  163,600 บริเวณหมู่ที่ 9 จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อถนนลาด กองช่างฯ

คอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 9 จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อ คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม ความยาว  80.00  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  บริเวณบ้านคุณแช่มช้อย เนตรนุช  

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณแช่มช้อย  เนตรนุช  320.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ บ้านเลขที่  149

บ้านเลขที่  149 เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่  37  ข้อ  123

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 3/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

7 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 343,800         บริเวณหมู่ที่ 1จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อถนนลาด กองช่างฯ

หนองอ้อ ซอย  1  บริเวณหมู่ที่  1 จุดเร่ิมต้น ความหนา  0.05  เมตร  ความกว้าง 3.50 เมตร   ยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม  จุดส้ินสุด 

เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม ความยาว  194  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า บริเวณบ้านคุณสุชิน เหล่างาม

จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณสุชิน เหล่างาม 679.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ บ้านเลขที่  12/2

บ้านเลขที่  12/2 เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 7 ข้อ 18

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 276,300 บริเวณหมู่ที่ 2จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อถนนลาด กองช่างฯ

คอนกรีต ดอนกลาง ซอย 5 บริเวณหมู่ที่  2 คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด

จุดเร่ิมต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก ความยาว  135.00  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า   บริเวณบ้านคุณสมพงศ์  เกิดฤทธ์ิ  

คอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด บริเวณบ้าน 540.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ  บ้านเลขที่  16

คุณสมพงศ์  เกิดฤทธ์ิ  บ้านเลขที่  16 เทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ  อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่  9  ข้อ  24

รวม 8 1,971,800       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 4/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการพฒันากลุ่มสตรีต าบลมาบแค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันากลุ่มสตรีต าบลมาบแค 40,000           หมู่ที่ 1 - 11 ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 60 ข้อ 2

รวม 1 40,000           

        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 5/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส 5,000 ทต.มาบแค ส านักปลัดฯ

ใส่ใจชุมชน อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 62 ข้อ 6

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000         ทต.มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 62 ข้อ 7

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 78,200           ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง จัดสรรส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน/ปี

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 61 ข้อ 2

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 35,030           ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

ศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพฒันา เรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)

ผู้เรียน) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี

        1. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 6/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

 ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ดังนี้

1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี

3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 ต่อปี

4.ค่าพฒันาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 61 ข้อ 1

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 236,670         ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ  21 บาทต่อคน 

จ านวน  245  วัน

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 61 ข้อ 3

6 โครงการสายใยสัมพนัธ์วันปิดภาคเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสายใย 10,000           ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค ส านักปลัดฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมาบแค สัมพนัธ์วันปิดภาคเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กมาบแค

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 62 ข้อ 5  

        1. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 7/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

7 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากร 313,500         รร.วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

เพื่อการพฒันาโรงเรียน เสริม เพื่อการพฒันาโรงเรียน 

(งบเงินอุดหนุน) อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 63 ข้อ 9

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 928,200         รร.วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

ศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ศึกษา (อาหารกลางวัน)  ของโรงเรียนวัดพะเนียงแตก

(อุตรบ ารุงพทิยาวาสประยงค์อุปถัมภ์) (อุตรบ ารุงพทิยาวาสประยงค์อุปถัมภ์)  จ านวน 200  วัน 

(งบเงินอุดหนุน) อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 63 ข้อ 10

 

รวม 8 1,706,600       

        1. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 8/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 120,000         หมู่ที่ 1 - 11 กองสาธารณสุข

โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน และส่ิงแวดล้อม

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

วรขัตติราชนารี สวางควัฒน วรขัตติราชนารี 

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 64 ข้อ 2

2 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ 220,000         หมู่ที่ 1 - 11 กองสาธารณสุข

ให้กับกรรมการหมู่บ้าน (งบเงินอุดหนุน) ด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน     และส่ิงแวดล้อม

จ านวน  11  หมู่บ้านๆ ละ  20,000 บาท 

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 64 ข้อ 3

รวม 2 340,000         

        2. แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 9/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 2,000            หมู่ที่ 1 - 11 ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 65 ข้อ 1

 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พกิาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พกิาร 5,000            ทต.มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 65 ข้อ 4

รวม 2 7,000            

        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 10/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าที่เฝ้า 10,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ ระวังยาเสพติดในพื้นที่ 

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 66 ข้อ 1

2 โครงการปลูกจิตส านึกประชาธิปไตย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตส านึกประชาธิปไตย 20,000           ทต. มาบแค / รร.วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

ในโรงเรียน ในโรงเรียน

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   

หน้าที่ 62 ข้อ 8

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 15,000           ต. มาบแค ส านักปลัดฯ

 ทางถนน เช่น ค่าท าแผ่นพบั ป้าย ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ

ที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

หน้าที่ 66 ข้อ 2

        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 11/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 30,000           ทต. มาบแค / รร.วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

ให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต , สร้างภูมิคุ้มกัน

(กิจกรรมโตไปไม่โกง) ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ , เพื่อส่งเสริมให้

เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 67 ข้อ 3

รวม 4 75,000          

        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 12/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณี 50,000           ทต.มาบแค/วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

วันลอยกระทง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ อยู่ในแผน

พฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 69 ข้อ 5

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนม 50,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

เทพยวรางกูร บดินทรเทพยวรางกูร อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 ข้อ 9

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนม 30,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

พระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ

พระราชินี พระราชินี อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 70 ข้อ 10

4 โครงการวันพอ่แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันพอ่แห่งชาติ 50,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

 หน้าที่ 68 ข้อ 2

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

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    

หน้าที่ 68 ข้อ 3

        5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 13/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

6 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานงาน 15,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ประเพณีสงกรานต์ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 69 ข้อ 6

7 โครงการสืบสานประเพณี การต าขนมจีน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี 30,000           ต. มาบแค ส านักปลัดฯ

การต าขนมจีน อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น

 (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที ่69 ข้อ 8

8 โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแห่เทียนพรรษา  5,000            ทต. มาบแค/วัดพะเนียงแตก ส านักปลัดฯ

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 69 ข้อ 7

9 โครงการอบรมเพื่อพฒันา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เพื่อพฒันาศักยภาพ 100,000         ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลมาบแค ผู้สูงอายุต าบลมาบแค อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 68 ข้อ 4

10 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต าบลมาบแค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา  10,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ชุมชนต าบลมาบแค

รวม 10 370,000        

        5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 14/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 10,000           ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 70 ข้อ 1

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูก 10,000           ต. มาบแค กองสาธารณสุข

ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  และส่ิงแวดล้อม

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  

หน้าที่ 71 ข้อ 1

3 โครงการเมืองสวย น้ าใส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเมืองสวยน้ าใส 10,000           ต. มาบแค กองสาธารณสุข

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   และส่ิงแวดล้อม

หน้าที่ 71 ข้อ 3

4 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก 10,000           ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และส่ิงแวดล้อม

หน้าที่ 71 ข้อ 2

รวม 4 40,000          

        1. แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 15/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่บริการประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 20,000           ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ให้บริการประชาชน  อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

 (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที ่ 72   ข้อ 3

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 400,000         ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

พฒันาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน และพฒันาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลมาบแค ของเทศบาลต าบลมาบแค อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 72 ข้อ 5

3 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการประชุม 1,000            ทต. มาบแค ส านักปลัดฯ

ประชาคมท้องถิ่น อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 74 ข้อ 10

รวม 3 421,000         

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 16/ผ.02



เทศบาลต าบลมาบแค

                                                                                 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 50,000           ทต.มาบแค ส านักปลัดฯ

ภัยพบิัติ อาสาภัยพบิัติ อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 75 ข้อ 2

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อง 50,000           ทต.มาบแค ส านักปลัดฯ

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 74 ข้อ 1

รวม 2 100,000        

        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566




หนา้ 17/ผ.02



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น      



ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เก้าอีส้ านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว   10,000           ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

(เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2 โต๊ะเหล็ก(เสริมข้าง) เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาด 42 x 68 x75 5,000             ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือ

จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตาม

ราคาท้องตลาด)

3 เคร่ืองท าลายเอกสาร(คร้ังละ 20 แผ่น)  เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองท าลายเอกสาร(คร้ังละ 20 แผ่น) 30,000           กองคลัง กองคลัง

4 ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพบั เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพบั จ านวน 18,000           กองคลัง กองคลัง

 3 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท 

5 โต๊ะท างานไม้ (เสริมข้าง) เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานไม้ (เสริมข้าง) จ านวน 1 ตัว  5,000             กองคลัง กองคลัง

(เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

รวม 5 68,000          

                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    1.1   แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า1/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เก้าอีท้ างาน เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอีท้ างาน  จ านวน 2 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ 10,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

2 โต๊ะท างานเหล็ก เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน 2 ตัว 16,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

(เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชี และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

รวม 2 26,000           

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพบั จ านวน 12,000           กองช่าง กองช่าง

 2 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

รวม 1 12,000          

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    1.2  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    1.3   แผนงานเคหะและชุมชน

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า2/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000           ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

แบบที ่1 แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง 

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Pinter, Copier 15,000           ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

LED สี และScanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  5,000             ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ือง 

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000           กองคลัง กองคลัง

แบบที ่1 แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว้) จ านวน 2 เคร่ือง 

5 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด  8,900             กองคลัง กองคลัง

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

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

    2.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า3/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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.

6 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  2,500             กองคลัง กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000           หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

แบบที ่1 แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )  ภายใน ภายใน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง 

8 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด  8,900             หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

Network แบบที ่1  (28 หน้า/นาที)  Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท  ภายใน ภายใน

9 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  2,500             หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

จ านวน 1 เคร่ือง ภายใน ภายใน

รวม 9 130,800         

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

    2.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า4/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองพมิพ ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Pinter, Copier 15,000           ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

LED สี และScanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  5,000             ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ือง 

รวม 2 20,000          

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

    2.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า5/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

แบบที ่1 แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )  และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง 

3 เคร่ืองพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมึก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบ 7,500             กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง 

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  2,500             กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์)

4 54,000           

    2.3   แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า6/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 3 ชุด ๆ 225,000         ทต.มาบแค กองสาธารณสุข

ละ 75,000 บาท  ประกอบด้วย และส่ิงแวดล้อม

1. เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก 

เป็นเงิน 22,000 บาท

2. เคร่ืองบริหารไหล่และข้อ 17,000 บาท

3. เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพกเป็นเงิน 17,000 บาท

4. เคร่ืองสลับเท้าเดินอากาศเป็นเงิน  19,000 บาท

รวม 1 225,000         

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 ตู้ส านักงานส าเร็จรูปเคล่ือนที่ เพือ่จัดซ้ือตู้ส านักงานส าเร็จรูปเคล่ือนที ่จ านวน 1 ตู้ 475,070         ทต.มาบแค กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 475,070         

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

    3.1  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน

    4.1  แผนงานสาธารณสุข

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า7/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 รถกระเช้า เพือ่จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้ ขนาดความสูง 10 เมตร 2,500,000       ต.มาบแค กองช่าง

 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจาก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคา

ท้องตลาด)

รวม 1 2,500,000       

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 ล้อวัดระยะทาง  เพือ่จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ชุด 8,000             ทต.มาบแค กองช่าง

(เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือจากบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)

รวม 1 8,000             

6. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ

    6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า8/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า  ขนาด  5  แรงม้า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 5 แรงม้า 375,000         ต.มาบแค กองช่าง

จ านวน 5 เคร่ือง (เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือ

จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้จัดหาตามราคา

ท้องตลาด)

2 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 7.5 แรงม้า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 7.5 แรงม้า 252,000         ต.มาบแค กองช่าง

จ านวน 3 เคร่ือง(เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือ

จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้จัดหาตามราคา

ท้องตลาด)

3 เคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 10 แรงม้า       เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 10 แรงม้า  240,000         ต.มาบแค กองช่าง

จ านวน 2 เคร่ือง (เป็นครุภัณฑ์ทีม่ีลักษณะพเิศษนอกเหนือ

จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีก่ าหนดไว้จัดหาตามราคา

ท้องตลาด)

รวม 3 867,000         

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

    7.1  แผนงานการพาณิชย์

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า9/ผด.02/1



                                                         บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 

เทศบาลต าบลมาบแค

แบบ ผด.02/1 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีด่ าเนินการ (บาท) 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 เคร่ืองกรองน้ าเหล็ก      เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าเหล็ก  ขนาดกว้าง 1.00       500,000         กองช่าง กองช่าง

เมตร  สูง  2.00  เมตร  หนา  4.5  มิลลิเมตร

ทางน้ าเข้า-ออก ขนาด  4  นิว้  หน้าวาล์วเป็น PVC

ขนาด 4 นิว้ บอนวาล์ว  เป็น  UPVC ขนาด  4  นิว้

พร้อมบรรจุสารคาร์บอน  800  ลิตร  และพร้อมติดต้ัง

จ านวน  2  เคร่ือง อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 1 500,000         

8. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

    8.1  แผนงานการพาณิชย์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า10/ผด.02/1



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลมาบแค 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

 
 

 ตามที่ เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  มีประกาศลงวันที่          
15  กันยายน  2565  เรื่อง ประกาศใช้ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2566 นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ข้อ 26 (2) และ ข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  จึงประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลมาบแค ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลมาบแค มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ   วันที่   30  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                                            (นายปัญญาวัฒน์   ธนะตระกูลพานิช) 
                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


