
 

             

   แผนการดําเนินงาน  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
 เทศบาลตําบลหลักเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี   

จังหวัดราชบุร ี
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักเมือง 
เรื่องประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

     --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓ ) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน  

  บัดนี้ เทศบาลต าบลหลักเมือง ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Luxmuang.go.th   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
       (นายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง) 
              นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง 
 

   
 

 



สารบัญ 
 

                                                      หน้า 

   ค าน า 

   ส่วนที่  ๑   บทน า                                                                                          ๑ – ๓ 
  

ส่วนที่  ๒   บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม               ๔             

 - แบบ ผด.๐๑  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ         ๕ – ๘ 

 - แบบ ผด.๐๒  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ           ๙ – ๔๓  

 

        

 



 

ส่วนท่ี 1  
บทน ำ 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  1  บทน า 
     1.๑ บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร   การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบใน
การจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้น
เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

เทศบาลต าบลหลักเมือง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๕)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผน
ของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 25๖๑  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานงานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลหลักเมืองมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ        
การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  

 

 



    
๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

       1.๒.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
       ๑.๒.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

 (๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่าย
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
(4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ 26 และ ข้อ 
27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 



1.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑.๓.2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนิ นงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๑.๓.3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รั บแจ้ง

แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑.๔.๑ ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 ๑.๔.๒ มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๓ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๔ ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 ๑.๔.๕ สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

   ๑.๔.๖ สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี ๒ 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ 



ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

    แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละ
ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 



 



 

 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  

ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 



 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 
 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 
 



(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า   
แปรงฟันเด็กบริเวณโรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
4.00 เมตร

            100,000 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

กองการศึกษา

    

2 โครงการติดต้ังราวเหล็ก (สแตน
เลส)บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล
หลักเมือง

ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 6.50
เมตร

              13,000 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ 
   อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองการศึกษา

๓ โครงการปรับปรุง เทปูนข้างอาคาร
หลังใหม่โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

เทปูนข้างอาคารหลังใหม่
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.00
 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง

              55,500 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ 
 อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองการศึกษา

๔ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ประกอบ

            300,000 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ 
 อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองการศึกษา

๕ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาราชบุรี ส าหรับเพื่อขยาย
มาตรวัดน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลักเมืองและ
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

ขยายมาตรวัดน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหลักเมืองและ
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

              63,000  หมู่ที่ 1 ต าบลโคกหม้อ กองการศึกษา

531,500           - -

 - 1 - 

 - 2 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมแผนงานการศึกษา จ านวน  5  โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

๑.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
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ย.

 - 3 - 

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

๒ โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน     
คสล.บริเวณไหล่ทางพงสวาย      
ซอย 18/1 (ข้างศูนย์การศึกษา
พิเศษ) หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย

ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล.สูง 
1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
การระบายน้ า พร้อมผิวจราจรถนน 
  คสล.บริเวณพงสวาย 10 และ    
 พงสวายซอยแยก 10/5 หมู่ที่ 9 
ต าบลพงสวาย

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 
240.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร และก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หรือพื้นที่หักปากบ่อพัก
แล้วไม่น้อยกว่า369.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร รวมบ่อพัก คสล.
130.00 เมตร

          1,462,000 กองช่าง๑

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

            800,000

บริเวณพงสวายซอย 
10 และพงสวาย  ซอย
แยก 10/5  หมู่ที่ 9 
ต าบลพงสวาย อ าเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวัด

ราชบุรี

บริเวณไหล่ทางพงสวาย
 ซอย 18/1 (ข้างศูนย์ 
 การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่

 3 ต าบลพงสวาย 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
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๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณซอย
แยกถนนเล่ียงเมือง ซอย 4      
(ซอยแยก 2) หมู่ที่ 3 ต าบลโคกหม้อ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่หักปาก
บ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า 626.46
ตารางเมตร  และวางท่อระบาย
น้ าคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ยาวรวม 170.00 เมตร

            894,000 บริเวณซอยแยกถนน
เล่ียงเมือง ซอย 4 

(ซอยแยก 2)   หมู่ที่ 3 
    ต าบลโคกหม้อ      
  อ าเภอเมืองราชบุรี   

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
บริเวณซอยแยกพงสวาย 14      
หมู่ที่ 2 ต าบลพงสวาย และ       
หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 99.00 เมตร และ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า
 คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาวรวม 
172.00 เมตร

            950,000  บริเวณซอยแยกพงสวาย 
   14 หมู่ที่ 2 ต าบล      
  พงสวาย และหมู่ที่ 3    
  ต าบลพงสวาย  อ าเภอ

เมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี

กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  
หินคลุก สายเลียบคลองท้ายเมือง 
หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 9 ต าบลพง
สวาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

            458,000 สายเลียบคลองท้าย
เมือง หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 9 ต าบลพงสวาย  
อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

 - 4 - 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
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๖ โครงก่อสร้างบันได คสล. ลงแม่น้ า
แม่กลอง บริเวณโคกหม้อซอย 17 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกหม้อ

ก่อสร้างบันได คสล.กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 11.00 เมตร จ านวน
 1 แห่ง

            229,000 บริเวณโคกหม้อซอย 
17 หมู่ที่ 3 ต าบลโคก

หม้อ  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างร้ัววัดบางล่ีเจริญ
ธรรม หมู่ที่ 4 ต าบลโคกหม้อ

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม 
160.00 เมตร และปรับปรุง
ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่รวมหักปากบ่อ
พักแล้วไม่น้อยกว่า 539.51 
ตารางเมตร

733,000 บริเวณซอยข้างร้ัววัด
บางล่ีเจริญธรรม หมู่ที่ 

4 ต าบลโคกหม้อ  
อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

๘ โครงการติดต้ังการ์ดเลนถนนเลียบ
คลองขุดลัดราชบุรี  บริเวณ
ประตูน้ าคลองหนองยาว หมู่ที่ 3 
ต าบลพงสวาย และบริเวณช่วงโค้ง
หน้าบ้าน นายแก้วใจเย็น หมู่ที่ 8 
ต าบลพงสวาย

ติดต้ังการ์ดเลนบริวเวณ
ประตูน้ าปากคลองหนองยาว 
หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย ยาว 
40.00 เมตร และบริเวณโค้ง
หน้าบ้าน นายแก้วใจเย็น หมู่ที่ 
8 ต าบลพงสวาย ยาว 26.00 
เมตร

            180,000 บริเวณประตูน้ าปาก
คลองหนองยาว หมู่ที่ 3
  ต าบลพงสวาย และ
บริเวณช่วงโค้งอ าเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวัด

ราชบุรี

กองช่าง
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ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
 



(บาท) ต.
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ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
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ก.
ค.
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ค.

ก.
ย.

๙ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม        
ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์    
 ติกคอนกรีตและฝาตะแกรงเหล็ก
บริเวณโคกหม้อซอย 26/3 หมู่ที่ 3
 ต าบลโคกหม้อ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 82.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 369.00 
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝา
ตะแกรงเหล็ก ยาว 82.00 เมตร

            470,000     บริวเณโคกหม้อ     
   ซอย  26/3 หมู่ที่ 3
  ต าบลโคกหม้อ อ าเภอ

เมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

กองช่าง

๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
เชื่อมต่อของเดิมลงหน้าเขื่อน 
บริเวณวัดบางล่ีเจริญธรรม หมู่ที่ 4
 ต าบลโคกหม้อ

ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.ยาวรวม 87.00 
เมตร

            222,000 บริเวณวัดบางล่ีเจริญ
ธรรม หมู่ที่ 4 ต าบล
โคกหม้อ อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อ
ระบายน้ า บริเวณปากซอยพงสวาย
ซอย 21 หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย

วางท่อระบายน้ า PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว
 12.00 เมตร เชื่อมท่อเมนเดิม
 และปรับปรุงระดับท่อระบายน้ า
 คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพักขอเดิม
 ยาวรวม 20.00 เมตร

50,000 บริเวณปากซอยพง
สวายซอย 21 หมู่ที่ 3
 ต าบลพงสวาย  อ าเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวัด

ราชบุรี

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
สายเลีบลคลองขุดลัดราชบุรี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 570.00 ตารางเมตร

378,000            บริเวณโคกหม้อ ซอย 9
 หมู่ที่ 2 ต าบลโคกหม้อ

 อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

กองช่าง
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
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๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  
คสล. สายดคกหม้อ-เล่ียงเมือง  
(ช่วงหลังโรงแรมเดอะรีสอร์ท)     
หมู่ที่ 3 ต าบลพงสวาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
303.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือรวมพื้นที่ปรัยปรุงผิว
ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 
2,424.00 ตารางเมตร

          2,549,000 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกหม้อ
 อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล.เลียบคลองขุดลัดราชบุรี 
บริเวณโคกหม้อซอย 10 หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกหม้อ

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 300.00 ตารางวา

            195,000 หมู่ที่ 2 ต าบลโคกหม้อ 
 อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

๑๕ โครงการปรับปรุงท่อลอดเหล่ียม 
คสล. พร้อมขยายถนน คสล. 
บริเวณซอยปากทางเข้า ฟาร์ม NK 
ด้านคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่  9 ต าบลพงสวาย

วางท่อเหล่ียม คสล. ขนาด 
150x150x1.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร และถนน  คสล.ก
ว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 
ตารางเมตร

400,000    หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9
      ต าบลพงสวาย     
  อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 

 แบบ ผด. 0๒ 
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๑๖ โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตส าเร็จ บริเวณปากซอยพง
สวาย 22 หมู่ที่ 4 ต าบลพงสวาย

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 16.00 
เมตร พร้อมบ่อพักดาดคอนกรีต
ส าเร็จ 1 บ่อ

30,000 หมู่ที่ 4 ต าบลพงสวาย 
 อ าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี

กองช่าง

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสว่าง
เลียบคลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกหม้อ

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อม
ติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสว่างเลียบ
คลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกหม้อ

405,000 ถนนเลียบคลองขุดลัด
ราชบุรี หมู่ที่ 3 ต าบล
โคกหม้อ และหมู่ที่ 8 

ต าบลพงสวาย

กองช่าง

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสว่า
บริเวณซอยข้างบ้าน นางอัญชัญ 
แก้วงาม หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อม
ติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสว่างบริเวณ
ซอยข้างบ้าน นางอัญชัญ  แก้ว
งาม หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ

48,000 บริเวณซอยข้างบ้าน
นางอัญชัญ แก้วงาม 

หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ

กองช่าง

๑๙ โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ าประปา บริเวณซอยข้างบ้าน   
นางอัญชัญ แก้วงาม หมู่ที่ 5     
ต าบลโคกหม้อ

ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
บริเวณซอยข้างบ้านนางอัญชัญ 
แก้วงาม หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ

50,000 บริเวณซอยข้างบ้าน
นางอัญชัญ แก้วงาม 

หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ

กองช่าง

10,125,000

10,656,500   รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงส้รางพ้ืนฐาน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 16 โครงการ
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
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๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานวันส าคัญของชาติ

จัดงานวันส าคัญของชาติ ฯลฯ             300,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด

๒ โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ จัดหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่               50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด

350,000          

(บาท) ต.
ค.

พ.
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ก.
พ. มี.
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เม
.ย
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พ.
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ย.

ก.
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ส.
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ย.

๑ โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               15,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง               40,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
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งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

รวมแผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖4รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.๓ แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๓ โครงการฝึกอบรมผลิตส่ือการเรียน
การสอน

จัดท าส่ือการเรียนการสอน               30,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๔ โครงการวิถีพุทธ จัดเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

              15,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

              10,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๖ โครงการนิเทศภายใน จัดการนิเทศภายในสถานศึกษา               10,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๗ โครงการสุขภาพอนามัยภายใน
โรงเรียน

จัดกิจกรรมอบรม                 5,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

2.๓ แผนงานการศึกษา

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

2.๓ แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบ ผด. 0๒ 
 



(บาท) 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 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา               15,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๙ โครงการพัฒนาห้องสมุด พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด             100,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๐ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

จัดกิจกรรมนิทรรศการ               50,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การใช้ชีวิตประจ าวัน

              40,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๒ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน

            150,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.๓ แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

 แบบ ผด. 0๒ 
 



(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๓ โครงการรณรงค์ปูองกันยายเสพติด รณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

              15,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๔ โครงการส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

จัดเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

              20,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท.

ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และรัก
การอ่าน

              50,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๖ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนา
 เด็กและเยาวชน กีฬาและ
นันทนาการ

พัฒนาบุคลากรด้านงานกีฬา
และนันทนาการ

                4,500 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.
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2.๓ แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖4โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ล าดบัที่
งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๑๗ โครงการอบรมสัมมนา "การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561"

จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษา

              22,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๑๘ โครงการอบรมสัมมนา "การจัด 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561

จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษา

              44,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

(บาท) 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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เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.๓ แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๑๙ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

ส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            148,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๒๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

              24,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๒๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด

จัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักศุตร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน

              22,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่

จัดท าหลักศุตรสถานศึกษา               40,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

(บาท) ต.
ค . พ.
ย . ธ.ค . ม.
ค . ก.
พ . มี.
ค . เม
. ย. พ.
ค . มิ.
ย . ก.
ค . ส.
ค . ก.
ย .

๒๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่

จัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา

              10,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
2.๓ แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๒๔ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่
เด็กและเยาวชน

กิจกรรมช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน             200,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

- โรงเรียนวัดท้ายเมือง             400,000 โรงเรียนวัดท้ายเมือง

- โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพันธุ์
วิทยา)

            920,000 โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิ
พันธ์วิทยา)

- โรงเรียนวัดท้ายเมือง             180,000 โรงเรียนวัดท้ายเมือง

- โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพันธุ์
วิทยา)

            330,000 โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิ
พันธ์วิทยา)

2,909,500         

(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูล
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว               17,000 ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล

๒๕

๒๖ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างครูสอน
โรงเรียนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมแผนงานการศึกษา จ านวน  26 โครงการ

2.๔ แผนงานสาธารณสุข

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือน 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

            200,000 ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการน้ าสะอาดปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค

สุ่มส ารวจตู้น้ าหยอดเหรียญและ
น้ าประปาในพื้นที่เทศบาลต าบล
หลักเมือง

100,000            ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมี
คุณภาพ

จัดกิจกรรมการประกวดเด็ก
สุขภาพดีมีคุณภาพ

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

(บาท) 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 ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือน - จัดกิจกรรมรณรงค์ 20,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ การแพทย์
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สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

2.๔ แผนงานสาธารณสุข

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ล าดบัที่

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๖ โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า และคุมก าเนินสุนัขและแมว

จัดกิจกรรมใน 22 ชุมชน 30,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๗ โครงการรณรงค์และส่งเสิรมร้าน
แต่งผม ร้านเสริมสวยได้มาตรฐาน
และทัศนศึกษาดูงาน

ตรวจแนะน าผู้ประกอบการจัด
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

30,000              ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

๘ โครงการรณงค์ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศน
ศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมในชุมชนฝึกอบรม
พัฒนาศักยชุมชน และทัศน
ศึกษาดูงาน

500,000            ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

(บาท) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๙ โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร - ตรวจแนะน าสถานประกอบ
ร้านค้าอาหารแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ร้านของช า

30,000              ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

- จัดการฝึกอบรม
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เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.๔ แผนงานสาธารณสุข

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 



๑๐ โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศน
ศึกษาดูงาน

จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน

150,000            ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

๑๑ โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

จัดสรรงบประมาณให้กับ 
ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 22 
ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท

440,000            ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๑๒ โครงการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลหลักเมือง

ค่าด าเนินงานในโครงการ จัด
ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ,การ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

(บาท) ต.
ค. พ.
ย . ธ.ค
.

ม.
ค. ก.
พ . มี.
ค.

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑๓ โครงการรณรงค์ปละปูองกัน
ไข้เลือดออก

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

30,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

18

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๑๔ โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรม
อาสาสมัครท้องภิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าปูายไวนิล ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่าง

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

1,697,000         
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(บาท) 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 โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและ
ประชาชน

จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน               30,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

๒ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดนิทรรศการแปลงสาธิต               10,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

  

พ.ศ. ๒๕๖4พ.ศ.๒๕๖3ล าดบัที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
สถานที่ด าเนินการ

งบประมาณรายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

รวมแผนงานสาธารณสุข จ านวน 14 โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
 แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

แนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและคน
พิการ

              10,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

50,000          
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(บาท) 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 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาล               45,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

๒ โครงการประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง             100,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

๓ โครงการประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์             300,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

๔ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา               30,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

๕ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้กับเด็ก             400,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

2.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบัที่ โครงการ

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๖ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
และประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

            200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

๗ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม      
การแข่งขันในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

            100,000 ในจังหวัดราชบุรี กองการศึกษา

๘ อุดหนุนโครงการท่องเที่ยวราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง ปี 2564

อุดหนุนโครงการท่องเที่ยวของดี
เมืองโอ่ง ปี 2564

              25,000 อ าเภอเมืองราชบุรี กองการศึกษา

๙ อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม
วัดศิริเจริญเนินหม้อ

อุดหนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมวัดศริเจริญเนินหม้อ

            400,000 วัดศิริเจริญเนินหม้อ กองการศึกษา

๑๐ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน

จัดอบรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน

              80,000 กองการศึกษา/โรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

       1,680,000
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(บาท) 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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ        20,343,600 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด   
(งานพัฒนาขุมชน)

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ

เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ           5,385,600 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด   
(งานพัฒนาขุมชน)

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.8  แผนงานงบกลาง

ล าดบัที่ โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่

เงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ

            412,268 ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

     26,141,468
     32,827,968

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการวันเทศบาล จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม 5,000                ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด

2 โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น จัดอบรมสมาชิก,ผู้น าชุมชนและ
ผู้ที่สนใจ

30,000              ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด

35,000          
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โครงการล าดับที่

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

รวมแผนงานงบกลาง
รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสง่แสริมคุณภาพชวีิต

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖4พ.ศ.๒๕๖3
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมแผนงานบริหารทั่วไป

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ

จัดกิจกรรมและรณรงค์ 50,000              ภายในเขตเทศบาล    ส านักปลัด   
(งานปูองกันฯ)

50,000          

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู

ส าหรับฝึกอบรมสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ ผู้เสพยาเสพติด
หลังการบ าบัด

20,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟูยาเสพติด

ส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยา
เสพติด

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ล าดับที่ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖4

๓.4 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศน
ศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมในชุมชนฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน และทัศน
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

500,000                ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพ
ติดแก่ระชาชนและเยาวชน
ด าเนินงานเฝูาระวังปูองกันยา
เสพติดในกลุ่มเยาวชนและ
ประชาชน

50,000                  ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

620,000           

(บาท) 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 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล

            100,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

๒ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานผู้น าชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน

จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา  
 ดูงาน

            500,000 ภายในประเทศ     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

ล าดบัที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวมแผนงานสาธารณสุข

๓.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จัดประชุมคณะกรรมการ       
บริหารศูนย์

              10,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

๔ โครงการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น คัดเลือกและยกย่องพ่อและแม่
ดีเด่น

              20,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

๕ โครงการจัดอบรมสัมมนาการจัดท า
แผนชุมชน

จัดท าแผนชุมชนมีแผนพัฒนา
ของตนเอง

              10,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

๖ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ.
 พ.ศ.2564

จัดเก็บข้อมูล จปฐ.                 5,000 ภายในเขตเทศบาล     ส านักปลัด     
(งานพัฒนาชุมชน)

645,000

     1,350,000

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน 200,000 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

200,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวมแผนงานการศึกษา

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมความเข้มแข็ง   
ของชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

4.2  แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจังหวัดสะอาด การบริหารจัดการข้อมูลขยะมูล
ฝอยชุมชนตามแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๒ โครงการเฝูาระวังแหล่งน้ าสาธารณะ อบรมและส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้ในการดูแลรักษาคลอง
สาธารณะ

20,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการรณรงค์และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

50,000              ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

4.4  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

- อบรมให้ความรู้ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

50,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
คัดแยกขยะ

- จัดท าปุ๋ย
๕ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ประชาสัมพันธเ์พือ่ปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000              ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงานการ
จัดการขยะมูลฝอย

จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน

100,000            ภายในเขตเทศบาล , 
ภายในประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

๗ โครงการคลองสวย น้ าใส ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ , ค่าจ้างเหมาบริการ

600,000            ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

900,000           
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2  แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

รวมแผนงานสาธารณสุข

 แบบ ผด. 0๒ 
 



1,100,000         

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
 ประจ าปี

ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
ประจ าปี

915,342            เทศบาลต าบลหลักเมือง ส านักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกต้ัง

1,100,000          ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ัง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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๒

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนที่ภาษีฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น เช่น ค่าใช้จา่ยในการเดิน
ส ารวจ ค่าถ่ายเอกสาร ส าเนาโฉนด
ที่ดิน ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ที่จ าเป็น

700,000            ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูล
ในการการช าระภาษี และการ
เร่งรัดติดตามผู้ที่อยูใ่นข่ายต้อง
ช าระภาษี เช่น ค่าจดัท าคู่มือ/แผ่น
พับ ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

100,000            ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

2,815,342

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน

เป็นศุนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหลักเมือง

2,800,000          ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๒ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

30,000              ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

5.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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รวมแผนงานบริหารทั่วไป

 แบบ ผด. 0๒ 
 



๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสมาชิก
 อปพร. เทศบาลต าบลหลักเมือง

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน และศึกษาดูงานนอก
สถานที่

25,000              ภายในประเทศ ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลางส าหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่
กลางส าหรับศูนยืปฏิบัติการร่วม
การช่วยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,000              ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๕ โครงการเส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ออกตรวจตราและดูแลความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเส่ียง

30,000              ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๖ โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมชุด
ปกบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุดจิต
อาสาภัยพิบัติ

25,000              ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

๗ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายในเขตเทศบาลหลัก
เมือง

ติดต้ังกล้องลงจรปิดภายในเขต
เทศบาลต าบลหลักเมือง

500,000            ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เทศบาลต าบลหลักเมือง  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
5.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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 แบบ ผด. 0๒ 
 



3,428,000     

5.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงานการ
จดัการขยะ

จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน

100,000            ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

100,000        

6,343,342     

51,796,310   

รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

รวม 5 ยุทธศาสตร์

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบัที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4


























































