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  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเมืองเก่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลเมืองเก่า ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนก
รายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  
  เทศบาลต าบลเมืองเก่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย  
  
 
 
 
 

        เทศบาลต าบลเมืองเก่า  
ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                             หน้า 
ส่วนที่ 1  
 บทน า            1  
          วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน             1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน            2 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                3 
  
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  
 บัญชีสรุปโครงการ         4 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)         5 
  บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)        7  
   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน       7  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      8 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน     9  
   แผนงานการศึกษา       10 
   แผนงานสาธารณสุข       16 
   แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน     24 
   แผนงานงบกลาง        26 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป       28 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน     29 
   แผนงานเคหะและชุมชน       30 
   แผนงานงบกลาง        31 
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองและองค์กร 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป       32 
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานเคหะและชุมชน       35 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     38 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
เร่ือง                             หน้า 
 
 
  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬา 

และนันทนาการ 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     39 
 
 บัญชีสรุปครุภัณฑ์          
  บัญชีครุภัณฑ์         41 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       42 
   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        43 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        44 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 
 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย     
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล      
เป็นอย่างมาก 

เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจาก 
มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประ มาณแต่ละปี                         
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                        
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม  2562  เทศบาลต าบลเมืองเก่า โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่า จึงได้จัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล เมืองเก่าประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2564  และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้ง        
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผล                     
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ     
การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

ส่วนท่ี  
1   

บทน า 

๑ 
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 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิ สาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 สรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองเก่า จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบล
เมืองเก่า และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเมืองเก่า เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าและเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองเก่า พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองเก่า เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดท าแผน
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ด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชี
สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3) บัญชี
จ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศต าบลเมืองเก่าให้ความเห็นชอบ   
ร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
6. สามารถน าแผนด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ

รายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงข้อมูล      
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
 การลงข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง  
 

2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  
 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ   
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2   
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

๔ 



ยุทธศาสตร์ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
แผนงาน โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทีด่ าเนินการ ทัง้หมด (บาท) ทัง้หมด
1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.57 415,000.00                1.62 กองช่าง 
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3.57 2,090,000.00             8.16 กองช่าง /กองการศึกษา

รวม 6 7.14 2,505,000.00             9.78
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและการศึกษา
    2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.19 20,000.00                  0.08 ส านักปลัด
    2.2  แผนงานการศึกษา 12 14.29 3,869,000.00             15.11 กองการศึกษา
    2.3  แผนงานสาธารณสุข 22 26.19 1,150,000.00             4.49 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 9.52 730,000.00                2.85  กองวชิาการและแผนงาน
    2.5  แผนงานงบกลาง 5 5.95 8,848,000.00             34.54 กองวชิาการและแผน/กองสาธารณสุขฯ

รวม 48 57.14 14,617,000.00           57.07
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชมุชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย
    3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 3.57 570,000.00                2.23 ส านักปลัด/กองวิชาการและแผนงาน
    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.38 330,000.00                1.29 ส านักปลัด
    3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.19 180,000.00                0.70 กองช่าง
    3.4  แผนงานงบกลาง 1 1.19 300,000.00                1.17 ส านักปลัด

รวม 7 8.33 1,380,000.00             5.39

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ผด.01 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 



ยุทธศาสตร์ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
แผนงาน โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทีด่ าเนินการ ทัง้หมด (บาท) ทัง้หมด
4. การบริหารจัดการบ้านเมอืงและองค์กร
    4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 10.71 2,676,040.00             10.49 ส านักปลัด /กองคลัง

รวม 9 10.71 2,676,040.00             10.49
5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 10.71 3,785,000.00             14.78 กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ
    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.18 30,000.00                  0.12 ส านักปลัด

รวม 10 11.90 3,815,000.00             14.89
6. ดา้นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน  กีฬาและนันทนาการ
    6.1 แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.76 620,000.00                2.42 กองการศึกษา

รวม 4 4.76 620,000.00                2.42
รวมทั้งสิน้ 84 100 25,613,040.00       100

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ผด.01 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จากโครงการ หลัก

1 โครงการประดับไฟพร้อมตกแต่ง ด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมรวมถึง 150,000.00       เขตพืน้ที่เทศบาล กองช่าง

และซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลเมืองเก่า

ให้เกิดความมั่นคงและสวยงาม

เทศบัญญัต ิ: หน้า 191

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า  50  ขอ้ 4

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อุดหนุนงบประมาณให้การประปา 180,000.00       ชุมชนบ้านหนองกุลา กองช่าง

สาขากบินทร์บุรี ส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เพือ่ เขตเทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 193 ด าเนินการขยายเขตประปาจากบริเวณ ต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) บ้านนางนารี ไปจนสุดเขตเทศบาล

   เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563 ม.13 ชุมชนบ้านหนองกุลา

        หน้า  5  ขอ้ 3

3 อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอกบินทร์บุรี อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าอ าเภอ 85,000.00         ชุมาชนบ้านไผ่ กองช่าง

กบินทร์บุรี เพือ่ด าเนินการขยายเขต เขตเทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 193 ไฟฟ้าบริเวณซอยทางไปบ้าน ต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) นายสถาพร  เหมเพชร

   เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563 ม.8 ชุมชนบ้านไผ่

        หน้า  4  ขอ้ 2

                                            รวม  3  โครงการ 415,000.00    

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
                    แผนงานเคหะและชุมชน

ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ทีร่ับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการปรับปรุงศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 320,000.00       ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ในสังกัดเทศต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า ทั้ง 3 ศูนย์ ในเขต
เทศบัญญัต ิ: หน้า 169  1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเลิกเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เมืองเก่า

    เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563   2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่

      หน้า 5 ขอ้ 2   3) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล

กบินบทร์บุรี

2 โครงการยกระดับถนนพร้อมวาง ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อม 1,650,000.00    ชุมชนบ้านหนองกุลา กองช่าง
รางระบายน้ าจากบริเวณบ้าน รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู เขตเทศบาล
นางสาวอัมพา นึกชอบ ถึง ทางหลวง ความยาวไม่น้อยกวา่ 115 เมตร ต าบลเมืองเก่า
304  หมู่ 13  ชุมชนบ้านหนองกุลา 

เทศบัญญัต ิ: หน้า 209

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

 เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า  6  ขอ้ 1

3 ค่าจ้างเหมาส ารวจ  ออกแบบและ ด าเนินการจา้งเหมาเอกชนในการส ารวจ 120,000.00       เขตพืน้ที่เทศบาล กองช่าง

ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 209 โครงการของเทศบาลต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 55 ขอ้ 1

                                       รวม  3  โครงการ 2,090,000.00   

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
                    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8 

ผด. 02 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ 20,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนในด้าน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล 

สาธารณภัย  ตามอ านาจหน้าที่ (งานป้องกันฯ) 

เทศบัญญัต ิ: หน้า 148

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 130  ขอ้ 8

20,000.00      

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                                      รวม  1  โครงการ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 ค่าจ้างเหมาคนดูแลท าความสะอาด ด าเนินการจา้งเหมาคนดูแล 110,000.00       ศูนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า ท าความสะอาดศูนยก์ารเรียนรู้ เทศบาล

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  จ านวน 1 คน ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 157

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 89  ขอ้ 4

2 ค่าจ้างเหมายามศูนย์การเรียนรู้เทศบาล เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาคนดูแลรักษา 120,000.00       ศูนยก์ารเรียนรู้ กองการศึกษา

ต าบลเมืองเก่า ทรัพยสิ์นของศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาล เทศบาล

ต าบลเมืองเก่า  จ านวน 1 คน ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 158

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 89 ขอ้ 5

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                    แผนงานการศึกษา

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
3 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่ผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จา้งเหมาเจา้หน้าที่ดูแลเด็กนักเรียน 120,000.00       ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านไผ่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนบ้านไผ่

เทศบัญญัต ิ: หน้า 163 จ านวน 1 คน

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 12  ขอ้ 1

4 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จา้งเหมาเจา้หน้าที่ดูแลเด็กนักเรียน 120,000.00       ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 164 กบินทร์บุรี จ านวน 1 คน กบินทร์บุรี

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 12 ขอ้ 1

พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
5 โครงการ KID ดี  ไม่มีปัญหา จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 50,000.00         ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา

เยาวชนเพือ่ปลูกจติส านึกในการท า ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 164 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือสถานที่อื่นที่

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เหมาะสม

        หน้า 91  ขอ้ 13 ไม่น้อยกวา่ 100 คน

6 โครงการค่ายเยาวชนค่ายเรียนรู้ จดักิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ 200,000.00       ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา

เทศบัญญัต ิ: หน้า 165 ศึกษาดูงานให้กับเด็กและเยาวชน ต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เพือ่สร้างจติส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อ หรือสถานที่อื่นที่

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 สังคม และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เหมาะสม

        หน้า 6  ขอ้ 1  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 90 คน

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 150,000.00       อุทยานกบินทร์ กองการศึกษา

เทศบัญญัต ิ: หน้า 165 ประจ าปี  2564 เช่น การจดั เฉลิมราชย์

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) นิทรรศการ  การละเล่นของเด็ก  

        หน้า 90 ขอ้ 9 การจดัตกแต่งสถานที่  เป็นต้น

8 โครงการเด็กไทยเจริญวัยด้วยคุณภาพ จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 50,000.00         ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา

เยาวชน เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 165 ที่สมวยั เสริมสร้างความเข้าใจระหวา่ง หรือสถานที่อื่นที่

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เด็กและผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมโครงการ เหมาะสม

        หน้า 92  ขอ้ 15 ไม่น้อยกวา่ 100 คน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา

1) ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน สนับสนุนการจดัซ้ืออาหารกลางวนั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเก่า ของ ศพด.สังกัดเทศบาลต าบล
เทศบัญญัต ิ: หน้า 166 เมืองเก่าทั้ง 3 ศูนย์
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ศูนยฯ์ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
        หน้า 87 ขอ้ 1 ศูนยฯ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนา

ศูนยฯ์ เทศบาลต าบลเมืองเก่า เด็กเล็กของเทศบาล
2)ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) เพือ่จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและ ต าบลเมืองเก่า/
เทศบัญญัต ิ: หน้า 166 วสัดุการศึกษา เคร่ืองเล่นพัฒนาการ ศูนย์โรงเรียน
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เด็ก ส าหรับ ศพด.ของเทศบาลต าบล บ้านไผ่/
        หน้า  87 ขอ้ 1 เมืองเก่าทั้ง 3 ศูนย์ 673,000.00     ศูนยโ์รงเรียนอนุบาล

ศูนยฯ์ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี
ศูนยฯ์ โรงเรียนบ้านไผ่
ศูนยฯ์ เทศบาลต าบลเมืองเก่า

3) ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา เพือ่จา่ยเป็นค่าหนังสือ เคร่ืองแบบ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเก่า ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับ
เทศบัญญัต ิ: หน้า 166 เด็กนักเรียนใน ศพด. ของเทศบาล
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ต าบลเมืองเก่า
        หน้า  87 ขอ้ 1 ศูนยฯ์ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

ศูนยฯ์ โรงเรียนบ้านไผ่
ศูนยฯ์ เทศบาลต าบลเมืองเก่า

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                    แผนงานการศึกษา

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
10 โครงการอุ่นไอรักสายสัมพันธ์ครอบครัว 1) จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้เพือ่สร้าง 150,000.00       ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา

ความผูกพันในครอบครัว ต าบลเมืองเก่าหรือ

2) ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพือ่เพิม่ สถานที่อื่นที่เหมาะสม

เทศบัญญัต ิ: หน้า 167 ประสบการณ์ และเป็นการสานสายใย

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ความอบอุ่นระหวา่งครอบครัว

        หน้า 90 ขอ้ 8 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 150 คน

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 
1) เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.(รร.บ้านไผ่) กองการศึกษา
นักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า ให้กับเด็กนักเรียน ศพด. ในสังกัด ศพด.(รร.อนุบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 168 เทศบาลต าบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี)

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ศูนยฯ์ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ศพด.เทศบาล

       หน้า 88 ขอ้ 2 ศูนยฯ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ต าบลเมืองเก่า

ศูนยฯ์ เทศบาลต าบลเมืองเก่า 806,000.00     
2) เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) รร.อนุบาลกบินทร์บุรี กองการศึกษา
ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้น ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและ รร.บ้านไผ่

ป.1-ป.6 ระดับชั้น ป.1-ป.6ของโรงเรียนอนุบาล รร.บ้านหนองช้างลง

เทศบัญญัต ิ: หน้า 168 กบินทร์บุรี โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียน รร.บ้านนางเลง

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) บ้านหนองช้างลง และโรงเรียน

        หน้า  88  ขอ้ 2 บ้านนางเลง

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
12 เงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่ เพือ่อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับ 1,320,000       รร.อนุบาลกบินทร์บุรี กองการศึกษา

นักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า นักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้น รร.บ้านไผ่

ป.1-ป.6  ของโรงเรียนอนุบาล รร.บ้านหนองช้างลง

เทศบัญญัต ิ: หน้า 170 กบินทร์บุรี  โรงเรียนบ้านไผ่  โรงเรียน รร.บ้านนางเลง

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) บ้านหนองช้างลง  และโรงเรียน
        หน้า  88  ขอ้ 3 บ้านนางเลง

3,869,000.00   

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 12  โครงการ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จดักิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 30,000.00         ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

ตามนโยบายของรัฐหรือผู้บริหาร ต าบลเมืองเก่า และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 173 หรือกระทรวงมหาดไทย เพือ่ปฏิบัติ ส่ิงแวดล้อม
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

  เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 เทศบาล

        หน้า 7  ขอ้ 1

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและ จา่ยเงินช่วยเหลือประชาชนในการ 20,000.00         พืน้ที่เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ ต าบลเมืองเก่า และ

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 173 2019 โรคอุบัติใหม่และโรคอื่นๆ

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 94 ขอ้ 3

3 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต ารวจ ในการจัดท า 1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00         ชุมชนต ารวจ กองสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐม เขตเทศบาล และ

พยายาลเบือ้งต้น ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
เทศบัญญัต ิ: หน้า 177 2) จดัท าคู่มือดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ชุมชนต ารวจ

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 3) จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

        พ.ศ. 2563   หน้า 4 ขอ้ 2

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
4 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนนครกบินทร์ ในการ 1) จดักิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 20,000.00         ชุมชนนครกบินทร์ กองสาธารณสุข

ด าเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชนนครกบินทร์ คัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบาล และ

2) รณรงค์สร้างจติส านึกในการรักษ์ ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม/
เทศบัญญัต ิ: หน้า 177 สะอาดในชุมชน ชุมชนนครกบินทร์

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง 3) คัดแยกขยะและพัฒนาชุมชน

 (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563   หน้า  38  ขอ้  26

5 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านดงเยน็ ในการจดัท า 1) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 20,000.00         ชุมชนบ้านดงเยน็ กองสาธารณสุข

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ ในชุมชนในการรักษาความสะอาดใน เขตเทศบาล และ

พระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนร่วมกัน ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม / 
สยามบรมราชกุมารี 2) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชนบ้านดงเยน็

เทศบัญญัต ิ: หน้า 178 เช่น การท าความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เพ่ิมเตมิ ลอกท่อน้ า เป็นต้น

     (ฉบับที ่2)    พ.ศ. 2563  หน้า 6 ขอ้ 8

6 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านนางเลง  ในการ 1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00         ชุมชนบ้านนางเลง กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐม เขตเทศบาล และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 178 พยายาลเบือ้งต้น ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม / 
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565) เพ่ิมเตมิ 2) จดัท าคู่มือดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ชุมชนบ้านนางเลง

     (ฉบับที ่2)   พ.ศ. 2563   หน้า 4 ขอ้ 3 3) จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
7 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเนินแห ่ในการจดัท า 1) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 20,000.00         ชุมชนบ้านเนินแห่ กองสาธารณสุข

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ ในชุมชนในการรักษาความสะอาดใน เขตเทศบาล และ

พระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนร่วมกัน ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
สยามบรมราชกุมารี 2) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชนบ้านเนินแห่

เทศบัญญัต ิ: หน้า 178 เช่น การท าความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)เพ่ิมเตมิ ลอกท่อน้ า เป็นต้น

   (ฉบับที ่2)    พ.ศ. 2563  หน้า  6  ขอ้  9

8 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนคูณ  ในการ 1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00         ชุมชนบ้านโนนคูณ กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐม เขตเทศบาล และ

พยาบาลเบือ้งต้น ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
เทศบัญญัต ิ: หน้า 179 2) จดัท าคู่มือดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ชุมชนบ้านโนนคูณ

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) 3) จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

       พ.ศ. 2563  หน้า 5 ขอ้ 6

9 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไผ่ ในการจัดท า 1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00         ชุมชนบ้านไผ่ กองสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐม เขตเทศบาล และ

พยายาลเบือ้งต้น ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
เทศบัญญัต ิ: หน้า 179 2) จดัท าคู่มือดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ชุมชนบ้านไผ่
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) 3) จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

      พ.ศ. 2563  หน้า  4  ขอ้  4

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
10 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเมืองใหม่ ในการ 1) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 20,000.00         ชุมชนบ้านเมืองใหม่ กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ ในชุมชนในการรักษาความสะอาดใน เขตเทศบาล และ

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพ ชุมชนร่วมกัน ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 179 เช่น การท าความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านเมืองใหม่
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) ลอกท่อน้ า เป็นต้น

     พ.ศ. 2563    หน้า   6  ขอ้  10

11 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านรุ่งเจริญ  ในการ 1) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 20,000.00         ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ ในชุมชนในการรักษาความสะอาดใน เขตเทศบาล และ

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพ ชุมชนร่วมกัน ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 180 เช่น การท าความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านรุ่งเจริญ
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) ลอกท่อน้ า เป็นต้น

     พ.ศ. 2563  หน้า   5  ขอ้  7

12 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองกุลา ในการ 1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00         ชุมชนบ้านหนองกุลา กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐม เขตเทศบาล และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 180 พยายาลเบือ้งต้น เมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) 2) จดัท าคู่มือดูแลสุขภาพเบือ้งต้น ชุมชน
       พศ. 2563  หน้า  5  ขอ้   5 3) จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ บ้านหนองกุลา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
13 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่าหลวง ในการ 1) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 20,000.00         ชุมชนบ้านเหล่าหลวง กองสาธารณสุข

จดัท าโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ ในชุมชนในการรักษาความสะอาดใน เขตเทศบาล และ

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพ ชุมชนร่วมกัน ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 181 เช่น การท าความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านเหล่าหลวง
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง ลอกท่อน้ า เป็นต้น

    (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563  หน้า 40 ขอ้  28

14 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสามทหาร ในการ 1) จดักิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 20,000.00         ชุมชนสามทหาร กองสาธารณสุข

ด าเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชนสามทหาร คัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบาล และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 181 2) รณรงค์สร้างจติส านึกในการรักษ์ ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม /

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง สะอาดในชุมชน ชุมชนสามทหาร

     (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563   หน้า  35  ขอ้  23 3) คัดแยกขยะและพัฒนาชุมชน

15 โครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการสาธารณสุขพืน้ฐานพร้อม ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 200,000.00       ศูนยก์ารเรียนรู้ กองสาธารณสุข

อุปกรณ์ด าเนินงาน จดัต้ังศูนยบ์ริการสาธารณสุขพืน้ฐาน เทศบาลต าบล และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 182 เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เมืองเกา ส่ิงแวดล้อม
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

        หน้า   93  ขอ้  1

พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
16 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 60,000.00       พื้นที่ กองสาธารณสุข

ในสุนัขและแมว เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาล และ

2) ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรค ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 183 พิษสุนัขบ้า
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 94 ขอ้ 4

17 โครงการฝึกอบรมรักษ์ชุมชนรักษ์สะอาดและ  จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ 100,000.00       พืน้ที่เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปลอดขยะ ปลูกจติส านึกการรักษาความสะอาด และ ต าบลเมืองเก่า และ

รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 183

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   95 ขอ้  6

18 โครงการพัฒนางานควบคุมกิจการตามพระราช 1) ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบกิจการตาม 50,000.00         พืน้ที่เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต าบลเมืองเก่า และ

2) ให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้เข้าใจ ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 184 ถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามกฎหมาย

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565)เพ่ิมเตมิ(ฉบับที ่2) 3) ติดตาม ตรวจสอบสถานประกอบการ

      พ.ศ. 2563   หน้า   3 ขอ้  1 ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตาม

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
19 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1)จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ 170,000.00       พืน้ที่เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา 2)จา้งเหมาเอกชนฉีดพ่นสารเคมี ต าบลเมืองเก่า และ

ป้องกันการเจริญเติบโตของยงุลาย ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 184

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   95 ขอ้  7

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 100,000.00       พืน้ที่เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลเมืองเก่า และ

ส่ิงแวดล้อม
เทศบัญญัต ิ: หน้า 185

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   96 ขอ้  8

21 โครงการอาหารปลอดภัย จดักิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ 130,000.00       ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

ประกอบการ ร้านค้า ต่างๆ เพือ่พัฒนา ต าบลเมืองเก่า และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 185 ศักยภาพผู้จ าหน่ายอาหาร หรือสานที่อื่น ส่ิงแวดล้อม
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ที่เหมาะสม

        หน้า   96 ขอ้  9

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
22 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือวัสดุ 50,000.00       เขตพืน้ที่เทศบาล กองสาธารณสุข

เช่น  น้ ายาก าจัดยุงลายหรือทราย ต าบลเมืองเก่า และ

ก าจัดยุงลาย  สารเคมีก าจัดแมลง ส่ิงแวดล้อม
ยาคุมก าเนิดหรือวัคซีนป้องกันโรค

เทศบัญญัต ิ: หน้า 186 พิษสุนัขบ้า เป็นต้น

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   96 ขอ้  10

1,150,000.00 

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                           รวม  22  โครงการ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน 20,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ ต าบลเมืองเก่า แผนงาน

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

เทศบัญญัต ิ: หน้า 200

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   120 ขอ้  2

2 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชน จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน 30,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการและ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 201 ในการจดัท าแผนชุมชน ต าบลเมืองเก่า แผนงาน

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   13 ขอ้  2

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับ 50,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการและ

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้น าชุมชน ต าบลเมืองเก่า แผนงาน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 201 ให้เข้าใจถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล

        หน้า   121 ขอ้  4 ในครอบครัว

4 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ 30,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการและ

เกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนา และ ต าบลเมืองเก่า แผนงาน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 134 การจดัเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง

  (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563   หน้า  12 ขอ้  1

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ   จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษา 300,000.00       ส านักงานเทศบาล กองวชิาการ

ชุมชน  ผู้น าชุมชน  ผู้น าเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดูงานด้านการบริหารจดัการจากหน่วยงาน ต าบลเมืองเก่าหรือ และแผนงาน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 202 ที่ประสบผลส าเร็จ หรือ องค์กรต้นแบบ สถานที่อื่นที่เหมาะสม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง

      (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563   หน้า   9 ขอ้  1

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรี   จดักิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000.00       ส านักงานเทศบาล กองวชิาการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทสตรี ภาวะ ต าบลเมืองเก่าหรือ และแผนงาน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 202 ความเป็นผู้น าหรือกลุ่ม องค์กรที่ประสบ สถานที่อื่นที่เหมาะสม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เปลีย่นแปลง ผลส าเร็จ

    (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563   หน้า   10  ขอ้  2

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จดักิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับ 50,000.00         ส านักงานเทศบาล กองวชิาการ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 203 ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของ ต าบลเมืองเก่าหรือ และแผนงาน

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เทศบาลต าบลเมืองเก่า สถานที่อื่นที่เหมาะสม

        หน้า   122  ขอ้  7

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย จดักิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้าน 50,000.00         ส านักงานเทศบาล กองวชิาการ

เทศบัญญัติ : หน้า 204 กฎหมายให้กับประชาชน เช่น สิทธแิละ ต าบลเมืองเก่าหรือ และแผนงาน

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) หน้าที่ของตนตามกฎหมาย  สถานที่อื่นที่เหมาะสม

        หน้า   122  ขอ้  8 กฎหมายเบือ้งต้น

730,000.00    

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                                      รวม  8  โครงการ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ 6,782,000.00    เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการ

ผู้สูงอาย ุ ต าบลเมืองเก่า และแผนงาน

และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 211 กรมบัญชีกลาง

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า  123 ขอ้  3

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ 1,717,000.00    เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการ

ผู้พิการ ต าบลเมืองเก่า และแผนงาน

และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 211 กรมบัญชีกลาง

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า   124 ขอ้  4

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ 54,000.00         เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการ

ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลเมืองเก่า และแผนงาน

และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 211 ส านักปลัด
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เทศบาล

        หน้า   124  ขอ้  5

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 140,000.00       เขตพืน้ที่เทศบาล กองวชิาการ

ต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า ส าหรับบริหาร ต าบลเมืองเก่า และแผนงาน /

งานกองทุน  เพือ่การดูแลสวสัดิการ กองทุนสวสัดิการ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 213 ของสมาชิกกองทุนฯ ชุมชนเทศบาล

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ต าบลเมืองเก่า

        หน้า  123 ขอ้  2

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 155,000.00       เขตพืน้ที่เทศบาล กองสาธารณสุข

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองเก่าเพือ่ใช้ ต าบลเมืองเก่า และส่ิงแวดล้อม/

เทศบัญญัต ิ: หน้า 214 ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน กองทุนหลักประกนั

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) สุขภาพเทศบาล

        หน้า  123 ขอ้  1 ต าบลเมืองเก่า

8,848,000.00   

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

                                                รวม  5  โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก ด าเนินการในการจัดการเลือกต้ัง 500,000.00         พื้นที่ ส านักปลัด

เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 122

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 49 ขอ้ 1

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น 30,000.00            ส านักงาน ส านักปลัด
กิจกรรมพิธีทางสงฆ์ การจัดการ เทศบาลต าบล เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 122 ท าความสะอาดอาคารส านักงาน เมืองเก่า
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) การท ากิจกรรมสร้างเสริมความ
        หน้า 125 ขอ้ 1 ปรองดอง

3 โครงการจัดท าวารสารรายงาน จดัท าวารสารรายงานผลการด าเนินงาน 40,000.00            พื้นที่ กองวิชาการ
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบล และแผนงาน
เทศบัญญัต ิ: หน้า 133 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมืองเก่า
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เพื่อการประชาสัมพันธ์
        หน้า 125 ขอ้ 3

570,000.00         

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบยีบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                    แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมจ านวน 3 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการ ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา 130,000.00         เขตพื้นที่เทศบาล ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ ภัยพิบัติ หลักสูตร "ทบทวน" เพื่อพัฒนา ต าบลเมืองเก่า เทศบาล
ศักยภาพของอาสาสมัคร หรือสถานที่อื่น (งานป้องกันฯ)

เทศบัญญัต ิ: หน้า 149 ที่เหมาะสม
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) พศ. 2563

        หน้า 9 ขอ้ 2

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ฝึกอบรม อปพร.ที่เป็นสมาชิกใหม่หรือ 200,000.00         เขตพื้นที่เทศบาล ส านักปลัด
ศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ฝึกทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ต าบลเมืองเก่า เทศบาล
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ หรือสถานที่อื่น (งานป้องกันฯ)
เทศบัญญัต ิ: หน้า 149 ที่เหมาะสม
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563

        หน้า 11 ขอ้ 1

330,000.00         รวม   2  โคงการ

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบยีบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด. 02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการจา้งเหมายามสวนสาธารณะ จ้างเหมาคนดูแลรักษาทรัพย์สินภายใน 180,000.00         เขตพื้นที่เทศบาล กองช่าง

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ สวนกบินทร์เฉลิมราชย์ ต าบลเมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 194

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2563 

        หน้า 10 ขอ้ 1

180,000.00         

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบยีบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

รวม   1  โคงการ

                    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 ส ารองจา่ย เพื่อจา่ยค่าใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือประชาชน 300,000.00         เขตพื้นที่เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

กรณีฉกุเฉนิที่มสีาธารณภยัเกดิขึ้นหรือเพื่อ ต าบลเมืองเก่า
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เทศบัญญัต ิ: หน้า 212 ที่เป็นส่วนรวม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 133 ขอ้ 1

                             รวม  1  โครงการ 300,000.00         

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบยีบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                    แผนงานงบกลาง

ผด.02 

31 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ทีร่ับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จากโครงการ หลัก

1 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร ท าความสะอาดอาคารส านักงานและ 276,000.00           ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ส านักงานและบริเวณโดยรอบอาคาร พืน้ที่โดยรอบอาคารส านักงาน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 119

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 135 ขอ้ 4

2 ค่าเช่ารถโดยสาร  12 ที่นั่ง เช่ารถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง  292,200.00               ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

เทศบัญญัต ิ: หน้า 119 จ านวน  1  คัน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 139 ขอ้ 10

3 ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล)  เช่ารถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิล้แคบ 375,840.00           ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

แบบดับเบิล้แคบ ขนาด 1  ตัน  จ านวน  2  คัน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 120

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 139 ขอ้ 11

4 ค่าระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ จา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบ 7,000.00               ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

อปท. เคร่ืองแม่ข่ายและดูแลโปรแกรมงาน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 120 สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ของเทศบาล

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ต าบลเมืองเก่า

        หน้า 136 ขอ้ 6

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการบา้นเมืองและองค์กร
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

32 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ทีร่ับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
5 โครงการจา้งเหมาบุคคล จา้งเหมาบุคคลช่วยปฎิบัติงานของ 480,000.00           ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ปฎิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 คน ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 120

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563

        หน้า 14 ขอ้ 1

6 การจดังานวนัส าคัญของชาติหรือ การด าเนินกิจกรรมในวนัส าคัญต่างๆ 745,000.00           เขตพืน้ที่เทศบาล ส านักปลัด

รัฐพิธต่ีางๆ ของชาติ  เช่น  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

วนัปิยมหาราช  เป็นต้น หรือกิจกรรมการ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 121 รับเสด็จหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 135 ขอ้ 3

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1. จดักิจกรรมฝึกอบรมเพือ่ให้ความรู้ 300,000.00           ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

เพือ่พัฒนาศักยภาพของคณะ 2. ศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบหรือ ต าบลเมืองเก่าและ เทศบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล องค์กรที่มีการบริหารจดัการที่ดี สถานที่ศึกษาดูงาน

พนักงานเทศบาลและ พนักงานจา้ง ก าหนดไวใ้นโครงการ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 123

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 137 ขอ้ 7

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการบา้นเมืองและองค์กร
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

33 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ทีร่ับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ 50,000.00             ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

คุณธรรม  จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ต าบลเมืองเก่า เทศบาล

ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

เทศบัญญัต ิ: หน้า 123

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 138 ขอ้ 8

9 โครงการปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ จา้งเหมาบุคคลธรรมดาในการปรับปรุง 150,000.00           ส านักงานเทศบาล กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ต าบลเมืองเก่า

LTAX 3000

เทศบัญญัต ิ: หน้า 141

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 140 ขอ้ 12

                                   รวม  9  โครงการ 2,676,040.00     

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการบา้นเมืองและองค์กร
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

34 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จากโครงการ หลัก

1 โครงการจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวน ท าความสะอาดพืน้ที่  เก็บกวาดขยะ 800,000.00          สวนสาธารณะบริเวณ กองช่าง

สาธารณะภายในเทศบาลต าบลเมืองเก่า มูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลความ ข้างที่ว่าการอ าเภอ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 194 เรียบร้อยในพืน้ที่สวนสาธารณะ กบินทร์บุรี /
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า สวนสาธารณะอุทยาน
  เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 กบินทร์เฉลิมราชย์
  หน้า 15 ขอ้ 1

2 โครงการก าจดัขยะของเทศบาลต าบล จา้งเหมารถไถ  รถแบคโฮ  และอื่นๆ 500,000.00          บ่อก าจดัขยะของเทศบาล กองสาธารณสุข

เมืองเก่า ในการฝังกลบบ่อก าจดัขยะ ต าบลเมืองเก่า และ

ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม

เทศบัญญัต ิ: หน้า 196

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 141 ขอ้ 2

3 โครงการก าจัดวัชพืข/ผักตบชวา จา้งเหมาเอกชนด าเนินการก าจดั 200,000.00           แหล่งน้ าสาธารณะใน กองสาธารณสุข

ในแหล่งน้ าสาธารณะ วชัพืช/ผักตบชวาในแหล่งน้ า เขตพืน้ที่เทศบาล และ

สาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบล ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม

เมืองเก่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 196

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 141  ขอ้ 3

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 35 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จากโครงการ หลัก

4 โครงการท าความสะอาดถนนและปรับปรุง จา้งเหมาเอกชนด าเนินการรักษา 1,860,000.00        พืน้ที่สาธารณะใน กองสาธารณสุข

ภูมิทัศน์บริเวณส่ีแยกสามทหารและในเขต ความสะอาดในเขตพืน้ที่เทศบาล เขตเทศบาล และ

เทศบาล ต าบลเมืองเก่า เช่น ตัดหญ้า เก็บกวาด ต าบลเมืองเก่า ส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ้งไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

เทศบัญญัต ิ: หน้า 197

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 142 ขอ้ 4

5 โครงการลอกท่อระบายน้ า จา้งเหมาเอกชนในการท าความสะอาด 70,000.00             ชุมชนบ้านดงเยน็ กองสาธารณสุข

ชุมชนบ้านดงเยน็ ดิน เลน ขยะ วชัพืช ออกจากท่อระบาย และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 197 น้ าในชุมชนบ้านดงเยน็ ระยะทาง ส่ิงแวดล้อม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 1,420 เมตร

  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 8 ขอ้ 2

6 โครงการลอกท่อระบายน้ าชุมชน จา้งเหมาเอกชนในการท าความสะอาด 120,000.00           ชุมชนบ้านโนนคูณ กองสาธารณสุข
ชุมชนบ้านโนนคูณ ดิน เลน ขยะ วฃัพืช ออกจากท่อระบาย และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 197 น้ าในชุมชนบ้านโนนคูณตลอดสาย ส่ิงแวดล้อม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

   เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 50 ขอ้ 1

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

36 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
7 โครงการลอกท่อระบายน้ า จา้งเหมาเอกชนในการท าความสะอาด 15,000.00             ชุมชนบ้านเมืองใหม่ กองสาธารณสุข

ชุมชนบ้านเมืองใหม่ ดิน เลน ขยะ วฃัพืช ออกจากท่อระบาย และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 198 น้ าในชุมชนบ้านเมืองใหม่ ระยะทาง ส่ิงแวดล้อม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 230 เมตร

  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 8 ขอ้ 1

8 โครงการลอกท่อระบายน้ า จา้งเหมาเอกชนในการท าความสะอาด 100,000.00           ชุมชนบ้านหนองกุลา กองสาธารณสุข

ชุมชนบ้านหนองกุลา ดิน เลน ขยะ วฃัพืช ออกจากท่อระบาย และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 198 น้ าในชุมชนบ้านหนองกุลาตลอดสาย ส่ิงแวดล้อม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 143 ขอ้ 7

9 โครงการลอกท่อระบายน้ าหรือราง จา้งเหมาเอกชนในการท าความสะอาด 120,000.00           ชุมชนสามทหาร กองสาธารณสุข

ระบายน้ าภายในชุมชนสามทหาร ดิน เลน ขยะ วฃัพืช ออกจากท่อระบาย และ

เทศบัญญัต ิ: หน้า 198 น้ าในชุมชนสามทหาร ระยะทาง ส่ิงแวดล้อม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 1,240  เมตร

  เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563 

 หน้า 52 ขอ้ 2

                                           รวม 9  โครงการ 3,785,000.00    

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

37 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
1 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์การปลูกป่าเพิม่ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในบริเวณรอบ 30,000.00             สถานที่สาธารณะ ส านักปลัด

พืน้ที่สีเขียว ส านักงานเทศบาล หรือบริเวณสวน เขตเทศบาล เทศบาล

เทศบัญญัต ิ: หน้า 203 สาธารณะและสถานที่สาธารณะในพืน้ที่ ต าบลเมืองเก่า

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 145 ขอ้ 1

                                 รวม  1  โครงการ 30,000.00         

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02 

38 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จากโครงการ หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จดักิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน 200,000.00     เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า กองการศึกษา

เชื่อมความสามัคคี ที่เทศบาลต าบลเมืองเก่าจดัขึ้น หรือสถานที่อื่น

เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ที่เหมาะสม

เทศบัญญัต ิ: หน้า 205 ค่าวสัดุอุปกรณ์การแข่งขันเป็นต้น

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า  146  ขอ้ 2

2 โครงการจดังานท าบุญขึ้นปีใหม่ จดังานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ เช่น 20,000.00          เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า กองการศึกษา

ค่าใช้จา่ยในพิธทีางศาสนา  ค่าวสัดุ หรือสถานที่อื่น

หรือค่าจา้งตกแต่งสถานที่  เป็นต้น ที่เหมาะสม

เทศบัญญัต ิ: หน้า  206

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า  147  ขอ้ 3

3 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จดักิจกรรมส าหรับการลอยกระทงประจ า 200,000.00        อุทธยานกบินทร์เฉลิมราชย์ กองการศึกษา

ปี 2563  เช่น ค่าจดัสถานที่ ประดับไฟ หรือสถานที่อื่น

เทศบัญญัต ิ: หน้า 207 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ที่เหมาะสม

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เป็นต้น
        หน้า 147 ขอ้ 4

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

                   แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณภีมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ

ผด.02 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39 



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จากโครงการ หลัก
4 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จดังานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จา่ย 200,000.00     อุทธยานกบินทร์เฉลิมราชย์ กองการศึกษา

พิธทีางศาสนา  ค่าวสัดุ ค่าตกแต่งสถานที่

เป็นต้น

เทศบัญญัต ิ: หน้า 207

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

  เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563

        หน้า  16  ขอ้ 1

                             รวม  4  โครงการ 620,000.00     

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จ านวนบัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณภีมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
                   แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผด.02 
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ประเภทครุภัณฑ์ จ านวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของครุภัณฑ์ทัง้หมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

(บาท) ทัง้หมด
ครุภัณฑ์การเกษตร
   แผนงานสาธารณสุข 1 7.69 59,000.00          8.87 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 1 7.69 59,000.00          8.87
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    แผนงานเคหะและชุมชน 1 7.69 21,000.00          3.16 กองช่าง

รวม 1 7.69 21,000.00          3.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 7.69 490,000.00        73.68 กองวิขาการและแผนงาน

รวม 1 7.69 490,000.00        73.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    แผนงานสาธารณสุข 10 76.92 95,000.00          14.29 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 10 7.69 95,000.00          14.29
รวมทัง้สิ้น 13 100 665,000.00        100

บัญชีสรุปจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมืองเก่า

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 41 



  ครุภณัฑ์การเกษตร

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00      ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลเมืองเก่า และ
- มีปริมาณการฉีดพ่นน้ ายา ส่ิงแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง
-ถังบรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า
6 ลิตร
-ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
25 แรงม้า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 176

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

        หน้า 177 ขอ้ 101

59,000.00      

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 1 ประเภท   1 รายการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

       แผนงานสาธารณสุข

ที่

ผด. 02/1 
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  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองตบดิน เคร่ืองตบดิน จ านวน  1 เคร่ือง 21,000.00      พื้นที่เขตเทศบาล กองช่าง

-ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ต าบลเมืองเก่า
-น้ าหนักเคร่ืองตบดินไม่น้อย
กว่า 80 กิโลกรัม
-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
-ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า

เทศบัญญัต ิ: หน้า 192 5,000 คร้ังต่อนาที
แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2563

        หน้า  54 ขอ้ 1

21,000.00      

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

         แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 1 ประเภท  1 รายการ

ผด. 02/1 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43 



  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองกระจายเสียงทางไกล ประกอบด้วย

อัติโนมัติแบบไร้สาย 1. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) 200,000.00    ส านักงานเทศบาล กองวิชาการ
ส าหรับติดต้ังที่ส านักงาน ต าบลเมืองเก่า และ
เทศบาลต าบลเมืองเก่า แผนงาน
จ านวน 1 ชุด

2.ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) 290,000.00    ชุมชนสามทหาร
ส าหรับติดต้ังที่ชุมชนสามทหาร และ
และชุมชนบ้านนางเลง ชุมฃนบ้านนางเลง
จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ
58,000 บาท

เทศบัญญัต ิ: หน้า 136-137

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 9 ขอ้ 1

490,000.00    รวม 1 ประเภท  1 รายการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

         แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด. 02/1 
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  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 95,000.00      ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

จ านวน 10 เคร่ือง ต าบลเมืองเก่า และ
-เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสาย ส่ิงแวดล้อม
สะพาย
-เคร่ืองยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า
1.4 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด

เทศบัญญัต ิ: หน้า 176

แผน :พัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

 เปลีย่นแปลง (ครั้งที ่2) พ.ศ. 2563

        หน้า 54 ขอ้ 1

95,000.00      

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม 1 ประเภท   1 รายการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 45 

ผด. 02/1 


