คำนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้ คณะกรรมการ
สนั บ สนุ นการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
หน่วยงานราชการส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมที่จะดาเนินงานจริงทั้งหมดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้น คราม ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลฯ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เทศบำลตำบลต้นครำม

สารบัญ
ส่วนที่ 1

1–๔
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ 2

๕ – ๔๓
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

ห น้ า | ๑

ส่วนที่ 1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ห น้ า | ๒

ส่วนที่ 1
1. บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิ จหรื อหน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่ต้อ ง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลต้นคราม
ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตาบลต้นคราม มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลต้นคราม
๒.๒ เพื่อทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒.๓ เพื่อให้เทศบาลตาบลต้นคราม มีการประสานงานและบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
๒.๔ เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๒.๕ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ได้กาหนดให้การจัดทาแผนการดาเนินงาน ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลต้นคราม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่ของเทศบาลตาบลต้นคราม แล้วจัดทาแผนการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน
๓.๓ แผนการดาเนินงาน ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ห น้ า | ๓

๔. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๔.๑ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้ งหมดใน
พื้นที่เทศบาลตาบลต้นคราม ประจาปีงบประมาณนั้น
๔.๒ เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๔.๓ เพื่อให้เทศบาลตาบลต้นคราม มีการประสานงานและบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
๔.๔ เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๔.๕ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ห น้ า | ๔

ส่วนที่ ๒

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด ๐1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๑
-

2.๖๓
-

๕๐,๐๐๐
-

0.38
-

สานักปลัด
-

๑

๑.๕๖

๔๐,๐๐๐

0.20

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและพาณิชยกรรม
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

หน้าที่ 5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผด ๐1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๑๖
2
๑๘

25
3.125
28.125

272,000
70,000
342,000

1.35
0.35
1.70

กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
-

หน้าที่ 6

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

๖
3
๓
๑๒

9.375
4.6875
4.6875
18.75

แบบ ผด ๐1

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๐.๘๒
0.2

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

หน้าที่ 7

165,000
40000
๑๑,๒๔๐,๐๐๐
11,445,000

๕๕.๙๘
57.00

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด ๐1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๙
๗
๑๖

14.0625
10.9375
25.00

๑,๑๕๐,๘๘๐
๒๐๐,๐๐๐
1,350,880

๕.๗๓
๑.๐๐
6.73

กองการศึกษา
กองการศึกษา
-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

หน้าที่ 8

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด ๐1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

๖
2
2
๑๐

9.375
3.125
3.125
15.625

620,000
30,000
50,000
700,000

3.09
0.15
0.25
3.49

สานักปลัด/กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

หน้าที่ 9

กองสาธารณสุข
สานักปลัด
-

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แบบ ผด ๐1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

7
7
๖๔

10.94
10.94
๑๐๐

6,201,000
6,201,000
๒๐,๐๗๘,๘๘๐

30.88
30.88
๑๐๐

กองช่าง
-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทัง้ สิ้น

หน้าที่ 10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด ๐๒
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม พณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและพาณิชยกรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการสนับสนุนอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๔๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

งานพัฒนาชุมชน/

ทต.ต้นคราม

สานักปลัด

ต้นคราม

หน้าที่ 11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒ โครงการทาเทศบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ
๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลต้นคราม
๔ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๖ โครงการอนุรักษ์แม่นาท่
้ าจีน

แบบ ผด ๐๒

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
ทาเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ
๒,๐๐๐
สาธารณสุข
ปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่
๑๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลต้นคราม
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่
๑๐,๐๐๐
เทศบาลตาบลต้นคราม
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด เพื่อป้องกัน ๒๐,๐๐๐
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตัวละ ๓๐
บาท ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จาก
การสารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองสาธารณสุข

ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

กองสาธารณสุข

๑๐,๐๐๐

หน้าที่ 12

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑/ชุมชน
บ้านขนมจีน
๘ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒/ชุมชน
บ้านวัดน้อย
๙ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓/ชุมชน
บ้านเก้าห้อง-ลานคา
๑๐ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔/ชุมชน
บ้านใหม่
๑๑ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖/ชุมชน
บ้านแขก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน

๒๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑/
ชุมชนบ้าน
ขนมจีน

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒/

งบประมาณ

สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
๒๐,๐๐๐

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน

๒๐,๐๐๐

สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

ชุมชนบ้าน

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

วัดน้อย
หมู่ที่ ๓
กองสาธารณสุข
ชุมชนบ้าน
เก้าห้อง-ลานคา
หมู่ที่ ๔/
กองสาธารณสุข
ชุมชนบ้านใหม่

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๖/
กองสาธารณสุข
ชุมชนบ้านแขก
หน้าที่ 13

แบบ ผด ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗/ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๗/

สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

๒๐,๐๐๐

๑๔ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน

๒๐,๐๐๐

๑๕ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐/ชุมชน
บ้านอ่าวหม้อแกง

กองสาธารณสุข

ปากคลองกุม่

๑๓ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘/ชุมชน
บ้านหงษ์

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙/ชุมชน
บ้านลาบัวพัฒนา

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

ชุมชนบ้าน

บ้านปากคลองกุม่

สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

หมู่ที่ ๘/
กองสาธารณสุข
ชุมชนบ้านหงษ์

หมู่ที่ ๙/

กองสาธารณสุข

ชุมชนบ้าน
ลาบัวพัฒนา

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๐/
ชุมชนบ้าน
อ่าวหม้อแกง
หน้าที่ 14

แบบ ผด ๐๒

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๖ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑/ชุมชน
บ้านศาลาแดง
๑๗ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒/ชุมชน
บ้านโรงนา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน

แบบ ผด ๐๒

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๑/

กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

ชุมชนบ้าน

ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ

ศาลาแดง
หมู่ที่ ๑๒/
ชุมชนบ้าน
โรงนา

๒๐,๐๐๐

หน้าที่ 15

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๑๘ อุดหนุนอาเภอบางปลาม้า โครงการ จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

ราชกุมารี
๑๙ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
วัดสวนหงส์

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา

อาเภอบางปลาม้า

๒๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน้าที่ 16

แบบ ผด ๐๒

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๒๐ โครงการฝึกอบรม ทบทวนวิทยากร ฝึกอบรม ทบทวนวิทยากร ครู ก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ครู ก (ผู้กอ่ การดี)

งบประมาณ
๘๐,๐๐๐

(ผู้กอ่ การดี) เป็นค่าสถานที่ ค่าวิทยากร

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ
๒๑ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กบั ประชาชน
อัคคีภัยเบื้องต้น

๒๐,๐๐๐

เยาวชน เป็นค่าอหาร เครื่องดื่ม วัสดุ

เขตพื้นที่

สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

อุปกรณ์ต่างๆ
๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ

พลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง

เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

๒๓ โครงการรณรงค์ "ประชาชนอุน่ ใจ
ในชีวติ และทรัพย์สิน ทุกคนร่วมใจ

ค่าดาเนินโครงการฯ เป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

๓๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

สานักปลัด

ทต.ต้นคราม
๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน"

หน้าที่ 17

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๒๔ โครงการรณรงค์ "ลดอุบัติเหตุ ขับขี่ ค่าดาเนินโครงการฯ เป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก"

งบประมาณ
๕๐๐๐

ต่างๆ

๒๕ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน เยาวชน

ผู้นาชุมชน เยาวชน ประชาชน

ประชาชน เป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม

เกีย่ วกับยาเสพติด

วัสดุอปุ กรณ์

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม
๒๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน้าที่ 18

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๒๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการ จัดเก็บข้อมูลเด็กในชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชน
๒๗ โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มผู้สูง
อายุและผู้ด้อยโอกาส

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม
ค่าดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ

๒๐,๐๐๐

ในเขตเทศบาลตาบลต้นคราม เกีย่ วกับการ

เขตพื้นที่

สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ
๒๘ โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน้าที่ 19

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๙ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ขึ้น

งบประมาณ
๙,๔๐๐,๐๐๐

ทะเบียนผู้สูงอายุไว้กบั เทศบาลตาบล

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

ต้นคราม
๓๐ เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พกิ ารที่ขึ้น

๑,๗๕๐,๐๐๐

ทะเบียนคนพิการไว้กบั เทศบาลตาบล

เขตพื้นที่

สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

ต้นคราม
๓๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ที่มาขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ไว้กบั เทศบาล

๙๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

ตาบลต้นคราม

หน้าที่ 20

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๒ โครงการค่ายธรรมะพัฒนาความรู้

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายพัฒนา

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

คู่คุณธรรม-จริยธรรมเด็กและเยาวชน ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม-จริยธรรมเด็กและเยาวชน

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม

ในเขตเทศบาลตาบลต้นคราม
๓๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๓๔ โครงการจัดงานรัฐพิธแี ละกิจกรรม
วันสาคัญของชาติ
๓๕ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่ง
ชาติ ของ ศพด. สังกัด ทต.ต้นคราม
จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
เทศบาลตาบลต้นคราม

๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน้าที่ 21

แบบ ผด ๐๒

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว),

งบประมาณ
๔๓๒,๘๘๐

ค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน,อุปกรณ์การ

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม

เรียน,เครื่องแบบนักเรียน,กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) และค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
ต้นคราม
๓๗ โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
๓๘ โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และปฐมนิเทศ

๑๐,๐๐๐

ผู้ปกครองและเด็ก ศพด.สังกัด ทต.ต้นคราม
จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กบั เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด

เขตพื้นที่

กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม
๒๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

เทศบาลตาบลต้นคราม

หน้าที่ 22

แบบ ผด ๐๒

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๓๙ อุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน

ป.๑-๖ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

วัดปากคลองกุม่

เทศบาลตาบลต้นคราม

๔๐ อุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน

ป.๑-๖ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

วัดลานคา

เทศบาลตาบลต้นคราม

งบประมาณ
๑๕๖,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา

วัดปากคลองกุม่
๓๙๒,๐๐๐

โรงเรียน
วัดลานคา
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แบบ ผด ๐๒

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา กีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๔๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด
๔๒ โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ, ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
จัดกิจกรรมทาบุญวันขึ้นปีใหม่

๔๓ โครงการบาเพ็ญประโยชน์วนั

จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เนื่องใน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วิสาขบูชา

๓๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม
ทต.ต้นคราม

๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

วันวิสาขบูชา

๔๔ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมลอยกระทง

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม
๒๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม
๔๕ โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

๕๐,๐๐๐

ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวนั ปีใหม่
๔๖ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา
๔๗ โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมไทย เทศบาลตาบล
ต้นคราม

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน

กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม
๓๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

ทต.ต้นคราม
เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

กองการศึกษา

พรรษา
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

เขตพื้นที่

หน้าที่ 24

แบบ ผด ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔๘ โครงการงานรัฐพิธี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
๕๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เช่น วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔๙ โครงการปรองดองสมานฉันท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน

๑๐,๐๐๐

โครงการฯ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมอัน

เขตพื้นที่

สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย,์ การจัดฝึกอบรม ประชุม
ชี้แจง ทาความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสานึกที่ดีงาน, การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

๕๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการฝึกอบรม
ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้

สัมมนาดูงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก

๒๐๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มสตรีแม่บ้าน ฯลฯ
ลูกจ้าง กลุ่มสตรีแม่บ้าน ฯลฯ
หน้าที่ 25

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๑ โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเลือกตั้ง

งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมฯ
๕๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล

คัดลอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน

สานักงานที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลที่ได้จาก

ทรัพย์สิน

สานักงานที่ดินในระบบแผนที่ภาษีฯ

๕๓ โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่ม

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี,

ประสิทธิภาพในการเก็บภาษี

จัดทาสปอร์ตในการจัดเก็บภาษี, ออกหน่วย

๕๐,๐๐๐

เขตพื้นที่

กองคลัง

ทต.ต้นคราม
๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

เคลื่อนที่เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนในการจัดเก็บภาษี

หน้าที่ 26

แบบ ผด ๐๒

กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๔ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและโครงการจัด

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองการศึกษา

ทต.ต้นคราม

กองการศึกษา
๕๕ โครงการศึกษาดูงาน "มหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่น"

ศึกษาดูงาน "มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น" ของบุคลากรทางการศึกษา

๑๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

หน้าที่ 27

แบบ ผด ๐๒

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๕๖ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทา เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการขับเคลื่อน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนชุมชน

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

กระบวนการจัดทาแผนชุมชน อาทิเช่น

สถานที่
ดาเนินการ
เขตพื้นที่

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

ทต.ต้นคราม

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอปุ กรณ์ฯ
๕๗ โครงการจัดทาประชาคมท้องถิ่นและ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการจัดทา
ประชาคมตาบล

ประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตาบล

๓๐,๐๐๐

เขตพื้นที่
ทต.ต้นคราม

เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้า ฯลฯ

หน้าที่ 28

แบบ ผด ๐๒

สานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไหล่ทางตามสภาพ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ
๙๑๐,๐๐๐

ไหล่ทางตามสภาพ สายซอย ๔ หมู่ที่ ๘

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๘

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง

ตาบลโคกคราม

สายซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ตาบลโคกคราม ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร
พร้อมวัสดุพื้นทาง หนา ๐.๑๕ เมตร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร
๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก ถนนสายลารางบ้านแขก ถนนสายลารางบ้านแขก ไหล่ทางตามสภาพ
ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ ๖-๑๒

หมู่ที่ ๖-๑๒ ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า

ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อม
วัสดุพื้นทาง หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

๑,๑๘๙,๐๐๐

หมู่ที่ ๖-๑๒
ตาบลโคกคราม

หน้าที่ 29

แบบ ผด ๐๒

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็กสายคลองชะโดฝั่งขวา

สายคลองชะโด ฝั่งขวา ไหล่ทางตามสภาพ

ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๐ จากถนนคันกัน้ น้าโพธิพ์ ระยา-

ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า

บ้านนางทองงาม วิหคทอง ขนาดผิวจราจร

จังหวัดสุพรรณบุรี

กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว

งบประมาณ
๗๘๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑๐

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง

ตาบลโคกคราม

๓๒๐ เมตร พร้อมวัสดุพื้นทางหนา ๐.๑๕
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร

๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลาดขุนพล ไหล่ทาง

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลาดขุนพล ไหล่ทางตามสภาพ

๑,๐๙๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๐
ตาบลโคกคราม

ตามสภาพ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโคกคราม หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโคกคราม ขนาดผิวจราจร
อาเภอบางปลาม้า

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว ๔๕๐ เมตร พร้อมวัสดุพื้นทางหนา
๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๓๕๐ ตารางเมตร
หน้าที่ 30

แบบ ผด ๐๒

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

งบประมาณ
๑,๘๕๙,๐๐๐

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง สพ.ถ. คอนกรีต สายทาง สพ.ถ.๗-๐๐๐๑ หมู่ที่ ๑
๗-๐๐๐๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลโคกคราม

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑

หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง

ตาบลโคกคราม

ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด

อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี โดยรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเดิม และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตใหม่ หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร
หรือพืน้ ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร

๖๓ โครงการปรับปรุงเสริมดินพร้อมลง

โดยการปรับปรุงเสริมดินพร้อมลงลูกรัง

ลูกรัง สายแยกจากคันกั้นน้าชลประทาน สามแยกจากคันกัน้ น้าชลประทานผักไห่-

๓๕๖,๐๐๐

หมู่ที่ ๗
ตาบลโคกคราม

ผักไห่-บ้านนางสาววันเพ็ญ เต็มเปี่ยม บ้านนางสาววันเพ็ญ เต็มเปี่ยม หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๗ ตาบลโคกคราม อาเภอ

ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัด

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
เสริมดินหนา ๐.๓๐ เมตร ลงลูกรังหนา
๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร
หน้าที่ 31

แบบ ผด ๐๒

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลต้นคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
๖๔ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อาเภอบางปลาม้า เป็นค่าบารุงรักษา

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

แบบ ผด ๐๒

สถานที่
หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
การไฟฟ้าส่วน
กองช่าง
ภูมิภาค อาเภอ

หม้อแปลงไฟฟ้า

หน้าที่ 32

หน้าที่ 33

หน้าที่ 34

หน้าที่ 35

หน้าที่ 36

หน้าที่ 37

หน้าที่ 38

หน้าที่ 39

หน้าที่ 40

หน้าที่ 41

หน้าที่ 42

หน้าที่ 43

หน้าที่ 44

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จานวน ๒ ตู้

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
๑. ขนาด ๒ บานเปิด (มอก.)
๒. มีมือจับชนิดบิด
๓. มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
๔. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

ทต.ต้นคราม

กองสาธารณสุขฯ

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 33

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
๒

ครุภณ
ั ฑ์
เก้าอี้สานักงาน จานวน ๒ ตัว

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
๑. เก้าอี้แบบมีพนักพิงหลัง
๒. มีที่เท้าแขน ๒ ข้าง
๓. มีล้อ ๕ แฉก
๔. สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

8,000

ทต.ต้นคราม

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 34

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ที่
๓

ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับ
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (2 core)
จานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่านี้ ดังนี้
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ
Chche Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

21,000

ทต.ต้นคราม

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘
แกน หรือ
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ
Chche Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz
หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 35

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองคลัง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๔
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

๑๒๐ GB จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External)
จานวน ๑ หน่วย
หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 36

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑
ช่อง
- มีช่องเชื่องต่อ (Interface) แบบ USB
๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ
Bluetooht

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 37

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.๒ แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

๔ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน ๑ เครื่อง

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อย
กว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า
๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

๔,๓๐๐

ทต.ต้นคราม

กองการศึกษา

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๓.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

๕ เรือพลาสติก จานวน ๑๕ ลา

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal
และ Custom
- ขนาด ๑๑๕x๓๐๐x๓๐ เซนติเมตร
- ขนาดบรรทุก ๓-๔ คน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

๒๐,๐๐๐

ทต.ต้นคราม

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01
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หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
สานักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
๔.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
๖

ครุภณ
ั ฑ์

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย ๓๐ เท่า - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
จานวน ๑ ชุด
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตาม
ธรรมชาติ
- มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

34,000

ทต.ต้นคราม

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง

ไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ
๑๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร
หรือ ๑ องศา ๒๐ ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน
๒ เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ ๑๐๐
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ที่มีช่องการทางานของระบบอัตโนมัติไม่
น้อยกว่า +/- ๑๒ ลิปดา
หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01

หน้าที่ 40

หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
๔.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

- ความละเอียดในการทาระดับในระยะ
๑ กิโลเมตร ไม่เกิน +/- ๑.๕ มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้าฟองกลมไม่เกินกว่า
๑๐ ลิปดา ต่อ ๒ มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- มีจานองศาอ่านมุมราบ ๓๖๐ องศา มีขีด

กากับทุกๆ ๑ องศา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่
น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
- อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน ๑ องศา
- อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน ๖ ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO๙๐๐๑

หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01
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หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
๔.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

- อุปกรณ์ประกอบด้วย
๑) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
๒) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่ง
และสาย ๑ ชุด
๓) มีฝาครอบเลนส์
๔) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจากล้อง
หมำยเหตุ การพิจารณาค่าความไว
พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01
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หน่วยงำน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
เทศบำลตำบลต้นครำม อำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด 02/1

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
๔.๑ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
๗

ครุภณ
ั ฑ์
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จานวน
๑ อัน

รำยละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- ทาด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

3,000

ทต.ต้นคราม

- มีความยาว ๔ เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

- มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E
โดยแบ่งช่องๆ ละ ๑ เซนติเมตร มีเลข
กากับทุก ๑๐ เซนติเมตร
- มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุ
ไม้สต๊าฟ
- มีปุ่มล็อคยึดขณะใช้งาน
- สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดาสลับแดง ทุกๆ ๑
เซนติเมตร บนพื้นสีขาว
- มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
หมำยเหตุ: แบบ ผด 02/1 ไม่นามารวมในแบบ ผด 01
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รับผิดชอบหลัก 6๑ 6๑ 6๑ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒ 6๒
กองช่าง
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