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ส่วนที่ ๑
บทนา
----------------------------------

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ควำมสำคัญกับกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำร
กำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดทำแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจำยอำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนำจกว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะพื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสั งคมท้ อ งถิ่ น และเป็ น องค์ กรที่ เปิ ด ให้ ป ระชำคมท้ องถิ่น มี ส่ ว นร่ว มในกำรบริห ำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลมำก
เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ได้จัดทำแผนพัฒนำสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำร
พัฒนำเทศบำลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดทำงบประมำณประจำปี เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียด
แผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นสำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ ๔ ปี ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลตำบลท่ำไม้รวกโดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกและ
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก จึงได้จัดทำแผนดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.25๖๑ ตำมรูปแบบที่
กำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนำสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุลำคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำร
จริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบำลตำบลประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑ ของงเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกขึ้นและ
เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ
รวมทั้งกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรดำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกมุ่งหวังว่ำแผนกำร
ดำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรติดตำมและประมวลผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่ำงดี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. แผนกำรดำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณนั้น
เพื่อให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติมำกขึ้นลดควำมซ้ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรทำงำนกับหน่วยงำนและจำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำน
๒. แผนกำรดำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุม
กำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
๓. แผนกำรดำเนินงำน จะกำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรใน
พืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรดำเนินงำนจะมี
ที่มำจำก
๓.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นดำเนินกำร)
๓.๒ โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
๓.๓ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี)
๓.๔โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะ
กำรดำเนินงำนครอบคลุมพื้นที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มี
ควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรดำเนินงำนในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่ำ กำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
๓. แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดทำและกำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น
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การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมภิ ำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐
วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม ฉบับที่
๑,๒,๓,......)
ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน ๒ ส่วน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทำให้กำรดำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น
๒. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรนำ แผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. ทรำบถึงจำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี
๕. สำมำรถบริหำรเวลำในกำรดำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
๖. สำมำรถนำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่ำงถูกต้อง
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ส่วนที่ ๒
๒.๑ บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก
ยุทธศำสตร์
๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
๑.๒ แผนงำนกำรเกษตร
รวม
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงำนกำรศึกษำ
๒.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๒.๓ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
๒.๔ แผนงำนงบกลำง
๒.๕ แผนงำนสังคมสงเครำะห์
รวม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบและชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แผนงำนงำนรักษำควำมสงบ
รวม

จำนวนโครงกำรที่ คิดเป็
ดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
ดำเนินงำน
โครงกำรทั้งหมด
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

๑๓
๑
๑๔

๑๙.๑๒
๑.๔๗
๒๐.๕๙

๑๐,๐๓๐,๐๐๐
๕๓๒,๐๐๐
๑๐,๕๖๒,๐๐๐

๒๖.๙๔
๑.๔๓
๒๘.๓๗

กองช่ำง
กองช่ำง

๘
๗
๒
๔

๑๑.๗๗
๑๐.๒๙
๒.๙๔
๕.๘๘

๙,๓๖๙,๐๖๔
๔๗๕,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๒,๗๙๕,๒๐๐

๒๕.๑๖
๑.๒๘
๐.๘๐
๓๔.๓๗

๔
๒๕

๕.๘๘
๓๖.๗๗

๗๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๙,๒๖๔

๐.๑๙
๖๑.๘๐

กองกำรศึกษำ
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด,กอง
สวัสดิกำรฯ
กองสวัสดิกำรฯ

๖
๖

๘.๘๒
๘.๘๒

๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

๑.๒๑
๑.๒๑

สำนักปลัด
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ยุทธศำสตร์
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๔.๒ แผนงำนกำรเกษตร
รวม
๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงำนกำรเคหะชุมชน
๕.๒ แผนงำนกำรเกษตร
รวม
๖. ยุทธศำสตร์กำรพั
กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๖.๑ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม
๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
๗.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
๗.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๗.๓ แผนงำนกำรศึกษำ
๗.๔ แผนงำนเคหะและชุมชน
๗.๕ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
ดำเนินงำน
โครงกำรทั้งหมด
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

๑
๒
๓

๑.๔๗
๒.๙๔
๔.๔๑

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๐.๑๓
๐.๑๓
๐.๒๗

กองสวัสดิกำรฯ
สำนักปลัด

๒
๑
๓

๒.๙๔
๑.๔๗
๔.๔๑

๗๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๑.๘๘
๐.๒๗
๒.๑๕

กองสวัสดิกำรฯ
สำนักปลัด

๕
๕

๗.๓๕
๗.๓๕

๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

๐.๔๘
๐.๔๘

กองกำรศึกษำ

๕
๓
๒
๑
๑
๑๒
๖๘

๗.๓๕
๔.๔๑
๒.๙๔
๑.๔๗
๑.๔๗
๑๗.๖๕
๑๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐
๕๓๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒,๑๓๐,๐๐๐
๓๗,๒๓๑,๒๖๔

๓.๓๖
๑.๔๒
๐.๔๐
๐.๒๗
๐.๒๗
๕.๗๒
๑๐๐

สำนักปลัด,กองคลัง
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ
กองช่ำง
สำนักปลัด
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๒.๒บัญชี
ญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงา
นงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก
-----------------------------------------ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
๕๕๐,๘๐๐

๑.

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)
จัดสรรตำมจำนวนเด็กเล็ก

๒.

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ

สำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

๓

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
(เพิ่มเติม)

สำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

๔.

อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อำหำรเสริม (นม)

สำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม
(นม) ให้เด็กอนุบำลและเด็ก
ประถมศึกษำปีที่ ๑-๖และเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

สถานที่
ดาเนินการ

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก
๑,๕๘๗,๖๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก
๕๐,๐๐๐
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก
๒,๔๐๘,๖๖๔
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ
และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
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ลาดับ
ที่
๕.

๖.

๗.

๘.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำ ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
เด็กเล็กบ้ำนท่ำไม้รวก
ท่ำไม้รวกขนำดกว้ำง ๘ เมตร
ยำว ๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ ๙๖ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณกำรรำคำของ
เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สนับสนุนอำหำรกลำงวันโดย
อำหำรกลำงวัน
จัดสรรให้เด็กเล็ก และเด็ก ป.๑ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สนับสนุนอำหำรกลำงวันโดย
อำหำรกลำงวัน(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้เด็กเล็ก และเด็ก ป.๑ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในวันเด็ก
จัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ เช่นของขวัญ ค่ำกำร
แสดงของเด็ก ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำม
ควำมจำเป็น

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙๐๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนท่ำไม้
รวก

กองช่ำง,
กอง
กำรศึกษำ

๓,๗๓๒,๐๐๐

โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๑๐๐,๐๐๐

โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๔๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่
านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

กิจกรรมของศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนตำบลท่ำ
ไม้รวก

๒

๓

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนตำบลท่ำไม้
รวก
กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ควำมเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม อบรม รณรงค์ กำร
ดำเนินงำนของกลุ่มสตรี ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำส กลุม่ เด็กและ
เยำวชน
กำรจัดกิจกรรมรณรงค์และ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรดำเนินงำนที่เกีย่ วข้องกับ กิจกรรมรณรงค์และดำเนินงำนที่
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ยำเสพติด
แก้ไขปัญหำยำเสพติด กำร
ประชำสัมพันธ์รวมทั้งค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับกำร
ดำเนินกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำ
เสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
กอง
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ

๕๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ

๒๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ
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ลาดับ
ที่
๔

๕

๖
๗

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับส่งเสริม
กำรบำบัดฟื้นฟู/ผู้ตดิ ยำเสพติด
และส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพ
ให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบำบัด
ค่ำจัดซื้อน้ำยำพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ำยำพ่น
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ หมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคพิษ
ฯลฯ
สุนัขบ้ำ ทรำยที่มีฟอส น้ำยำ
ตรวจสำรเสพติด ถุงมือ น้ำยำ
ต่ำงๆยำฉีดสำหรับควบคุมกำเนิด
วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์กำรทำ
หมันถำวรและอื่นที่เข้ำประเภท
รำยจ่ำยนี้
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
สุขภำพท้องถิ่น
หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
โครงกำรออกกำลังกำยเพื่อ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
สุขภำพ
โครงกำรออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพให้กับประชำชนเข้มแข็ง
เช่นค่ำจ้ำงเหมำกำรฝึกสอน
วิทยำกร ค่ำอำหำร เครื่องดื่มค่ำ
ชุดกีฬำออกกำลังกำยและ
รำยจ่ำยอื่นๆที่เข้ำประเภท
รำยจ่ำยนี้

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๖๕,๐๐๐

ในเขตพืน้ ที่
ตำบลท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ

๒๑๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
กอง
ท่ำไม้รวก
สวัสดิกำรฯ
ในเขตพื้นที่
กอง
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ

๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ

๒

จัดซื้อวัสดุกีฬำ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ อปท./
ประชำชน/ชุมชน/เยำวชนหรือ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน
เพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์เช่น
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเต้นท์
ฯลฯรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ เช่น
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล
ฯลฯและอื่นที่เข้ำลักษณะ
ประเภทนีส้ ำหรับใช้ในโครงกำร
กิจกรรมนันทนำกำร กำรฝึกซ้อม
และกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆหรือ
สำหรับประจำหมู่บ้ำนและชุมชน
ในเขตพื้นที่

๒๐๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
ตำบลท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๑๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุ

๒.

โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรผู้
พิกำร

๓

โครงกำรสวัสดิกำรผู้ป่วยโรค
เอดส์

๔

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบ
สำธำรณภัย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่ออุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
๑๐,๔๑๐,๐๐๐ ในเขตพื้นที่
กอง
สนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกัน
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ
รำยได้ให้แก่ผสู้ ูงอำยุ
เพื่ออุดหนุนค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
๑,๗๔๗,๒๐๐
ในเขตพื้นที่
กอง
สนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกัน
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ
รำยได้ให้แก่ผู้พิกำร
เพื่อส่งเสริมสวัสดิกำรให้กับ
๑๓๘,๐๐๐
ในเขตพื้นที่
กอง
ผู้ป่วยเอดส์ให้มีชีวิตควำม
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและ
๕๐๐,๐๐๐
ในเขตพื้นที่
สำนักปลัด
บรรเทำควำมเดือดร้อน
ตำบลท่ำไม้รวก
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบสำธำรณ
ภัย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลาดับ
ที่
๑.
๒

๓

๔

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอำยุ
โครงกำรส่งเสริมกลุ่มสตรี

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอำยุ
กลุ่มสตรีและเยำวชนในตำบลท่ำ
ไม้รวก เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ฯลฯ
โครงกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้
สงเครำะห์ผสู้ ูงอำยุ เด็ก สตรี คน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำสผู้ป่วยโรค
เอดส์ โดยจ่ำยเป็นค่ำของอุปโภค
บริโภคหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นตำม
ควำมจำเป็นและเหมำะสม
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนำ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ครอบครัว
กิจกรรมของศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนตำบลท่ำไม้
รวก เช่นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำวิทยำกร ฯลฯและรำยจ่ำย
อื่นๆที่เข้ำรำยจ่ำยประเภทนี้

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิกำรฯ
กอง
สวัสดิกำรฯ

๒๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
กอง
ตำบลท่ำไม้รวก สวัสดิกำรฯ

๑๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงกำรรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเทศกำล

๒

๓

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นใน
กำรดำเนินโครงกำรในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ เช่น วันหยุดปีใหม่
วันหยุดสงกรำนต์ฯลฯตำม
โครงกำรรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุช่วง
เทศกำล
โครงกำรจัดซื้อจัดหำวัสดุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับกิจกำร จัดซื้อ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์
กู้ชพี กู้ภัย
น้ำยำต่ำงๆเคมีภณ
ั ฑ์เปลหำบ
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และรำยกำร
อื่นๆที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจกำรกู้
ชีพ กู้ภัย
โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมและ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล ฝึกทบทวน อปพร.เช่นค่ำวัสดุ
เรือน (อปพร.)
เครื่องแต่งกำย ค่ำชุด อปพร. ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงฯลฯหรือค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จำเป็น

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๑๕๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔.

โครงกำรฝึกซ้อมแผนกำร
ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย

๕๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๕

โครงกำรกูภ้ ัยจูเนียร์

๒๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๖

โครงกำรจัดซื้อจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อม
แผนกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
กำรฝึก หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จำเป็น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
อบรมโครงกำรกู้ภัยจูเนียร์เช่น
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จำเป็น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุดบั เพลิง
ต่ำงๆเช่นสำยส่งน้ำดับเพลิง ท่อ
ดูดน้ำ หัวฉีด ขวำนดับเพลิง
กุญแจประปำ น้ำยำโฟม หรือ
วัสดุอื่นๆที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทนี้

๑๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงสั
นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่
๑.

๒

๓

๔

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมงำนประเพณี
สงกรำนต์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ เช่น ค่ำอำหำร
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ฯลฯและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น
ส่งเสริมงำนประเพณี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเทียนพรรษำ ค่ำ
เข้ำพรรษำ
ปัจจัยถวำยพระ ค่ำขบวนแห่ ค่ำ
มหรสพ ค่ำอำหำรเครื่องดื่มและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นในโครงกำร
นี้
ส่งเสริมงำนประเพณีลอย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
กระทง
โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่ำกระทง ค่ำ
มหรสพ ค่ำอำหำร ฯลฯและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นในโครงกำร
นี้
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำขบวนแห่
กิจกรรมงำนเกษตรและ
ค่ำอำหำร เครื่องดื่มหรือ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรอำเภอ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น
ท่ำยำง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๒๐,๐๐๐

วัดในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๑๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๘๐,๐๐๐

อำเภอท่ำยำง

กอง
กำรศึกษำ
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ลาดับ
ที่
๕.

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสงเสริมสนับสนุน
ด้ำนจริยธรรมกำรเรียนรู้
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม
ของขวัญ เงินรำงวัลฯลฯและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆสำหรับจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กและเยำวชนในตำบล
ท่ำไม้รวก

๔๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
กำรศึกษำ

ก. ยุทธศาสตร์จัจงั หวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุ
ดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑.

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
ชุมชน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ปลูกป่ำชุมชน โครงกำรไม้รวก
คืนถิ่น โครงกำรท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เช่นค่ำ
จัดซื้อต้นไม้ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำปรับพื้นที่ ค่ำอำหำร
เครื่องดื่มฯลฯรวมทั้งค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงกำรนี้

๑๐๐,๐๐๐

เขตพื้นที่ตำบล
ท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
พื้นที่ในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก
พื้นที่เขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

๑.

จัดซื้อถังขยะ

เพื่อจัดซื้อถังขยะ เพื่อให้ชุมชนมี
ที่รองรับขยะที่ได้มำตรฐำน

๑๕๐,๐๐๐

๒.

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำจัดขยะมูลฝอย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

๕๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิกำรฯ
กอง
สวัสดิกำรฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
เกษตรอินทรีย์

๒

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผัก
ปลอดสำรพิษ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรผลิต
เกษตรอินทรีย์ กำรใช้สำรชีว
ภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทดแทนกำร
ใช้สำรเคมี กำรจัดนิทรรศกำร
เป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกรฯลฯ รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืช
ปลอดสำรพิษ เป็นค่ำอำหำร
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
ฯลฯ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็น
อื่นๆ

๒๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
ตำบลท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
ตำบลท่ำไม้รวก

สำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติ
เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริม
อำชีพ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมอำชีพให้กับรำษฎรเพื่อ
กำรสนับสนุนให้มีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
กำรประกอบอำชีพ กำรจัดกำร
หรือกำรตลำด แก่กลุ่มอำชีพ
ต่ำงๆค่ำวิทยำกร ค่ำยำนพำหนะ
ฯลฯรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่
จำเป็น

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ในเขต
ตำบลท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
๑

๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร
๑,๙๙๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ขนำด
โค้งตำบำง
กว้ำง ๑๖ เมตร ยำว ๓๓ เมตร
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
๕๒๘ ตำรำงเมตร รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและบัญชี
ประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก
โครงกำรปรับปรุงต่อเติม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติม
๔๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ บ้ำนท่ำ
อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘
ไม้รวกล่ำง
ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๑๕
เมตรหรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
๖๐ ตำรำงเมตร รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนและบัญชี
ประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่ำง

กองช่ำง
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ลาดับ
ที่
๓

๔

๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑
ซอย ๓

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ซอย ๓ กว้ำง ๔ เมตร ยำว ๓๐๐
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนและบัญชีประมำณรำคำ
ของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
ซอยนำยเยม ฉิมพำลี
ซอยนำยเยม ฉิมพำลี กว้ำง ๔
เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ ๘๐๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ซอยนำยรุ่ง โอจำรุทิพย์
ซอยนำยรุ่ง โอจำรุทพิ ย์ กว้ำง ๔
เมตร ยำว ๓๐๐ เมตร หนำ
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๐๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๓ บ้ำนใน
คุ้ง

กองช่ำง

๔๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๑ บ้ำน
หนองชุมแสง
บน

กองช่ำง

๖๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๒ บ้ำน
หนองเตียน

กองช่ำง
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ลาดับ
ที่
๖

๗

๘

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓
ซอย๓

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ซอย
๓ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๓๐๐
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ตำรำง
เมตร รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนและบัญชีประมำณรำคำ
ของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
จำกมูลนิธิถึงบ้ำนนำงทัย พูน จำกมูลนิธิถึงบ้ำนนำงทัย พูน
นำค
นำค ขนำดกว้ำง ๔ เมตร ยำว
๓๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐
ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำม
แบบแปลนและบัญชีประมำณ
รำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้
รวก
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
ซอย๔
ซอย ๔ ขนำด กว้ำง ๔ เมตร
ยำว ๓๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
๑,๒๐๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๑๘,๐๐๐

๖๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๕ บ้ำนท่ำ
ลำว

กองช่ำง

๖๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๗ บ้ำนไร่
หลวง

กองช่ำง
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ลาดับ
ที่
๙

๑๐

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙
ซอยนำงอิ้ง โหรชัยยะ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ซอย
นำงอิ้ง โหรชัยยะ กว้ำง ๔ เมตร
ยำว ๓๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
๑,๒๐๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒
ซอยบ้ำนนำงสวง นำคขำ ถึง ซอยบ้ำนนำงสวง นำคขำ ถึง
บ้ำนนำงริน ละออง
บ้ำนนำงริน ละออง กว้ำง ๔
เมตร ยำว ๓๐๐ เมตร หนำ
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๐๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖๒๔,๐๐๐

หมู่ที่ ๙ บ้ำน
ห้วยตะวำย

กองช่ำง

๖๑๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๒ บ้ำน
หนองเตียนล่ำง

กองช่ำง
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑๑

ค่ำบำรุงรักษำปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บำรุงรักษำปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงเช่นปรับปรุง
บำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน ทำง
เท้ำ แหล่งน้ำ ประเภทต่ำงๆ
คลองส่งน้ำ สิ่งสำธำรณูปโภค
ฯลฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐

พื้นที่ในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๑๒

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ

เพื่ออุดหนุนสำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
๘๐๐,๐๐๐
ส่วนภูมภิ ำคอำเภอท่ำยำง
จังหวัดเพชรบุรีในกำรขยำยเขต
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัล ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ๑,๐๘๐,๐๐๐
ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย ๗
๖ ซอย ๗
กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๓๓๐ เมตร
หนำ ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ ๑,๙๘๐ ตำรำงเมตร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนและ
บัญชีประมำณรำคำของเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก

พื้นที่ในเขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

หมู่ที่ ๖
บ้ำนเชำลูกช้ำง

กองช่ำง

๑๓

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑

โครงกำรขุดลอกลำห้วยยำง
หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๔- ซอย ๖

ขุดลอกลำห้วยยำง หมู่ที่ ๑๓
ซอย ๔-ซอย ๖ ขนำดกว้ำง ๗
เมตร ยำว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๕ เมตรหรือปริมำณดิน
ขุดไม่น้อยกว่ำ ๑๘,๙๐๐
ลูกบำศก์เมตรรำยละเอียดตำม
แบบแปลนและบัญชีประมำณ
รำคำของเทศบำลตำบลท่ำไม้
รวก

๕๓๒,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๓ บ้ำน
หนองชุมแสง
ล่ำง

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีมคี ุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑.

ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ
และเข้ำร่วมวันสำคัญที่ส่วน
รำชกำรจัดขึ้น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมวันสำคัญของทำง
รำชกำรและพระมหำกษัตริย์
พระรำชินี กิจกรรมของ
หน่วยงำนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
กิจกรรมจัดซุ้มปีใหม่ ตรุษจีน
กิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมกับ
หน่วยรำชกำรอื่นๆตำมอำนำจ
หน้ำที่ กิจกรรมรณรงค์รักษำ
ควำมสะอำดฯลฯหรือกิจกรรม
อื่นๆที่เกิดขึ้น เช่นค่ำพิธีเปิด-ปิด
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต้นท์
ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นอื่นๆ
สำหรับกำรจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของทำงรำชกำรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ วันปิย
มหำรำชกิจกรรมของหน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกิดขึ้น

๓๐๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่
ตำบลท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.
สำนักปลัด
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ลาดับ
ที่
๒

๓

๔

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

จัดทำวำรสำรเทศบำลและสื่อ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ
สิ่งพิมพ์สื่อประชำสัมพันธ์ของ และเผยแพร่ เช่น จัดทำสิ่งพิมพ์
เทศบำล
เอกสำรประชำสัมพันธ์ ค่ำทำ
ป้ำยไวนิลและรำยจ่ำยอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับกำรโฆษณำและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น
และทะเบียนทรัพย์สิน
ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงชั่วครำว เช่น ช่ำงสำรวจ
พนักงำนสนำมและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับ
กำรจัดทำโครงกำรแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
จ้ำงที่ปรึกษำ ศึกษำออกแบบ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อ
วิจัยประเมินผลหรือพัฒนำ
ศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือ
ระบบต่ำงๆ
พัฒนำระบบต่ำงๆซึ่งมิใช่เพื่อกำร
จัดหำหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่นค่ำจ้ำง
สถำบันหรือสถำนศึกษำหรือ
องค์กรเอกชนสำรวจควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรประชำชน
ของ อปท.เพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำรบริหำรให้เกิด
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๕๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๓๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองคลัง

๒๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

๕

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ผู้บริหำร,สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง
ผู้บริหำรและสมำชิก ผู้มสี ิทธิ
ตำมระเบียบ

๓๘๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด,
กองคลัง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑.

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ
ดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน

๔๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ

๒.

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร สมำชิก
สภำ พนักงำน ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องอื่นๆเช่นผู้นำ
ท้องที่ ผู้นำชุมชน
คณะกรรมกำรชุมชน กลุ่มสตรี
กลุ่มอำชีพต่ำงๆเพื่อกำรประสำน
กำรทำงำนร่วมกันของผู้นำท้องที่
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้ำง

๗๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ
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ลาดับ
ที่
๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรเวทีประชำคมและ
เทศบำลเคลื่อนที่

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
เวทีประชำคมและ อปท.
เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรจัดทำ
แผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น
กำรจัดเวทีประชำคม และ
เทศบำลเคลื่อนที่ กำรบริกำร
ประชำชนอื่นๆ

๖๐,๐๐๐

พื้นที่เขต
เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง

๑๐๐,๐๐๐

-

กอง
กำรศึกษำ

๒

โครงกำรเพิม่ พูนทักษะและ
ศักยภำพในกำรทำงำน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำครูผู้ดูแลเด็กและกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพครู
ผู้ดูแลเด็กและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำดูงำนของผู้ดูแลเด็ก
และเจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง

๕๐,๐๐๐

-

กอง
กำรศึกษำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้ำง

๑๐๐,๐๐๐

-

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๑

โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้ำง

๑๐๐,๐๐๐

-

.

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

๒

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

๓

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด
๓,๕๐๐ ANSI LUMENS จำนวน
๑ เครื่อง รำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล แบบที่
๒ จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๓๖,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด

๒๑,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

สำนักปลัด
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔.

จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร

๕

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

๖

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรเหล็ก
แบบ ๒ บำน จำนวน ๖ ใบ (ไม่มี
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
ของสำนักงบประมำณขอ
ดำเนินกำรจัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
จำนวน ๑ คัน ขนำด ๑ ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล้
แคบ รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล แบบที่
๑ จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๒๑,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองคลัง

๗๘๗,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองคลัง

๒๒,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองคลัง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที
ดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction

๒

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขำวดำ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLEDสี จำนวน ๑ เครื่อง
รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขำวดำ
จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

๑๗,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ

๓,๓๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
กำรศึกษำ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน

๒

ตู้เก็บเอกสำร

๓

จัดซื้อกระบอกคอริ่ง

๔

จัดซื้อเครื่องคอริ่ง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน ๙
ตัว (ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงบประมำณ
ขอดำเนินกำรจัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด)
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรเหล็ก
แบบ ๒ บำน จำนวน ๔ ใบ ตัว
(ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภณ
ั ฑ์ของสำนักงบประมำณ
ขอดำเนินกำรจัดซื้อตำมรำคำ
ท้องตลำด)
เพื่อจัดซื้อกระบอกคอริ่ง ขนำด
๓ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ตัว (ไม่มีใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของ
สำนักงบประมำณขอดำเนินกำร
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด)
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอริ่ง ๓,๕๐๐
W จำนวน ๑ เครื่อง ตัว (ไม่มีใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของ
สำนักงบประมำณขอดำเนินกำร
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด)

๑๔,๔๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๒๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๘,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๒๓,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ

๖

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

๗

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
เครื่องยนต์ดเี ซลขนำด ๕ KVA
จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ของ
สำนักงบประมำณขอดำเนินกำร
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด)
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑
จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คสำหรับงำนประมวลผล
จำนวน ๑ เครื่อง รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

๓๔,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๒๒,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง

๒๑,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กองช่ำง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

เพือ่ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐
๑ คัน ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
๖๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบอัดท้ำย รำยละเอียดตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์

เทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก

กอง
สวัสดิกำรฯ

41

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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