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คำนำ 
 
  การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลดอนขม้ิน           
ไดดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ขอ 27 ซ่ึงแผนดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบล
ดอนขม้ิน และเพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน    
ลดความซับซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานอ่ืนและจำแนกรายละเอียดตางๆ   
ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน 
 
  แผนดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตำบลดอนขม้ิน     
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางมีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแผนดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกกรมพัฒนาท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลดอนขม้ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา     
ท่ีบรรจุในแผนดำเนินงานมีท่ีมาจาก 
1. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลดอนขม้ิน (รวมถึงเงินอุดหนุนท่ีเทศบาล
ตำบลดอนขม้ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ  
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตำบลดอนขม้ิน 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ขอ 27 กำหนดใหแผนดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับ
แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ สวนการ สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ นั้น 
 

 แผนการดำเนินงาน เปนแผนท่ีมีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการ
จริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนขม้ิน ประจำปงบประมาณ 2566 ซ่ึงเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานในปงบประมาณนั้น และเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณนั้นเพ่ือใหทราบแนวทาง
ในการเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนลดความ
ซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานและจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนิน
ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก  
  3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ  
  3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี  
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่อง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำป
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาวาเกิดประโยชนใน
การประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ีนั้น 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 หมวด 5  ขอ 26 ขอ 27 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการใน พ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำรางแผน ดำเนินงาน
โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน ตางๆ  
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน นำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน            
 4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให ความ
เห็นชอบ             
 5. เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ ดำเนินงาน 
โดยปดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน         
 6. แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ รายจาย
ประจำปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก หนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน เทศบาลตำบลดอนขม้ิน สามารถนำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานพัฒนาของใน
แตละปงบประมาณ 
 2. เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการตามพัฒนาในแตละปงบประมาณและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได 
 3. ทำใหทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนาท่ีจะดำเนินการจริงในปงบประมาณนั้นๆของเทศบาลตำบล
ดอนขม้ิน 
 4. ทำใหทองถ่ินมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการ
ประสาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 
 



ผ. 01

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ๘ ๑๖.๐๐ ๘,๕๒๓,๐๐๐ ๘๗.๙๑ กองชาง

๑.๒ การพัฒนาระบบประปา ไฟฟาและแหลงน้ํา ๒ ๔.๐๐ ๑,๑๗๒,๔๐๐ ๑๒.๐๙ กองชาง

รวม ๑๐ ๒๐.๐๐ ๙,๖๙๕,๔๐๐ ๓๘.๓๓

๒. การพัฒนาดานสังคม

๒.๑ การสาธารณสุข ๔ ๘.๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒.๑๙ สํานักปลัด

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน ๘ ๑๖.๐๐ ๗,๙๖๑,๒๐๐ ๘๕.๔๐ สํานักปลัด

2.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ๖ ๑๒.๐๐ ๗๖๕,๙๐๑ ๘.๒๒ สํานักปลัด

2.4 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ๑ ๒.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐.๕๔ สํานักปลัด

2.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๑ ๒.๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๐๕ สํานักปลัด

2.6 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๑ ๒.๐๐ ๖,๐๐๐ ๐.๐๖ สํานักปลัด

2.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ ๔.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓.๕๔ สํานักปลัด

รวม ๒๓ 46.00 ๙,๓๒๒,๑๐๑ ๕๕.๗๓

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

3.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม ๒ ๔.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ สํานักปลัด

3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๒ ๔.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๓๖

๓
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ผ. 01

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒ ๔.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓.๕๗ สํานักปลัด

4.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ๒ ๔.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๙๖.๔๓ สํานักปลัด

รวม ๔ ๘.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๒.๗๓

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ๔ ๘.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๘๒.๓๕ สํานักปลัด

ทองถิ่น

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น ๑ ๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๗.๖๕ สํานักปลัด

รวม ๕ ๑๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๙๐

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ๒ ๔.๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๖.๒๓ สํานักปลัด/กองชาง

6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน ๒ ๔.๐๐ ๗๓๓,๐๐๐ ๘๓.๐๑ สํานักปลัด

6.3 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ๑ ๒.๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐.๑๙ สํานักปลัด

6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี ๑ ๒.๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๕๗ สํานักปลัด

6.5 การสงเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๖ ๑๒.๐๐ ๘๘๓,๐๐๐ ๑.๙๔

รวมทั้งสิ้น ๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๗๕๐,๕๐๑ ๑๐๐.๐๐

4

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต ๒๓๔,๐๐๐ บริเวณบาน กองชาง

จากบานลุงตอย ชางลอย ถึงบริเวณบานเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ปรากฎตามเทศ ลุงตอยถึง ทต.ดอนขมิ้น

นายวิวัฒน เทียนคํา หมูที่ 5 ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บัญญัติงบประมาณ บานผูชวย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 420.00 ตารา  รายจายประจําป วัฒน

งานวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0พ.ศ.๒๕66หนา44 หมูที่ 5

เมตร จํานวน 6.00 ทอน

(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต ๒๖๐,๐๐๐ บริเวณบาน กองชาง

ชวงที่ 2 จากคอกวัวลุงละออง ชางลอย เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ปรากฎตามเทศ ลุงละอองถึง ทต.ดอนขมิ้น

ถึงไรนางอรุณ ตะกอง หมูที่ 5 ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บัญญัติงบประมาณ ไรนางอรุณ

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตารา  รายจายประจําป หมูที่ 5

(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดพ.ศ.๒๕66หนา44

5

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต ๕๐๐,๐๐๐ บริเวณบาน กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ปรากฎตามเทศ นางนัด ทต.ดอนขมิ้น

ซอยบานนางนัด ทองอา หมูที่ 4 ชวงที่ ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บัญญัติงบประมาณ ทองอา

และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา รายจายประจําป หมูที่ 4

4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพพ.ศ.๒๕66หนา45

ไมนอยกวา 497.00 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

๔ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเห - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต ๕๐๐,๐๐๐ บริเวณ กองชาง

รหัสทางหลวงทองถิ่น กจ.ถ. 6-0016 เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ปรากฎตามเทศ ซอย 6 ทต.ดอนขมิ้น

สายถนนซอย 6 หมูที่ 3 ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บัญญัติงบประมาณ หมูที่ 3

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารา  รายจายประจําป

(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนดพ.ศ.๒๕66หนา45

6

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการซอมสรางถนนคอนแอสฟลทติก - เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนแอสฟล ๔,๓๐๐,๐๐๐ บริเวณ กองชาง

คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น คอนกรีตแบบโอเวอรเลย ชวงที่ 1ขนาด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สายถนน ทต.ดอนขมิ้น

กจ.ถ.6-0064 สายถนนประชาเรวัติรว6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 ประชาเรวัติ

หมูที่ 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตาราง รวมใจ 

เมตร หมูที่ 5

 - ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไมนอยกวา 8,600

ตารางเมตร

๖ โครงการซอมสรางถนนคอนแอสฟลทติก - เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนแอสฟล ๑,๗๐๐,๐๐๐ บริเวณ กองชาง

คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น คอนกรีตแบบโอเวอรเลยสายถนนซอย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สายถนน ทต.ดอนขมิ้น

กจ.ถ.6-0012 สายถนนนิวเทิรน หมูที่ นิวเทิรน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ซอยนิวเทิรน

บานหลังตลาดลูกแก ยาว 750.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมูที่ 1

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตารางเมตร

7

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการขุดดินวางทอระบายน้ําคอนกรี  - เพื่อจายเปนคาวางทอคอนกรีตเสริม ๖๗๙,๐๐๐ บริเวณ กองชาง

เสริมเหล็กพรอมบอพัก หมูที่ 2 ชั้น 3 ขนาด มอก. 0.60 เมตร จํานวน งบกองทุนพัฒนา ซอย 5 ทต.ดอนขมิ้น

145 ทอน บอพักสําหรับทอ 0.60 เม  ไฟฟาจังหวัดราชบุรี หมูที่ 2

จํานวน 15 บอ 2

๘ คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ดัดแปลง ตอ ๓๕๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 กองชาง

ซอมแซมสิ่งกอสราง ดานโครงสรางพื้นฐ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ตางๆที่ชํารุด เชน ถนน สะพาน คลองส บัญญัติงบประมาณ

ทอระบายน้ํา ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา45

8

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      8,523,000 บาท 

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการปรับปรุงระบบประปาบานนาย - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา ๘๗๒,๔๐๐ บริเวณบาน กองชาง

โพธิ์ดํา หมูที่ 4 แบบที่เทศบาลกําหนด งบกองทุนพัฒนา นายเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

ไฟฟาจังหวัดราชบุรี โพธิ์ดํา

2 หมูที่ 4

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม ต ๓๐๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 กองชาง

กอสราง ดัดแปลง ระบบประปาหมูบานและระบ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เมนที่มีอยูในความรับผิดชอบของเทศบ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา49

9

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,172,400 บาท 

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2  ระบบประปา ไฟฟาและแหลงน้ํา



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๘๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ออก งานตามโครงการ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คาทรายอะเบท และคาใชจายอื่นๆ บัญญัติงบประมาณ

ที่เกี่ยวของ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 27

๒ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ ๖๔,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน วัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกั ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ และควบคุมโรคพิษสุนัขบา บัญญัติงบประมาณ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 27

10

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  การสาธารณสุข
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการขยะสรางประโยชนเพื่อชุมชน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง บัญญัติงบประมาณ

เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ รายจายประจําป

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงกพ.ศ.๒๕66หนา 33

ถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด

๔ โครงการประกวดหนาบาน นามอง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินง ๓๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ตามโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสาร บัญญัติงบประมาณ

ประกอบอบรมฯและคาใชจายอื่นๆ รายจายประจําป

ที่เกี่ยวของในโครงการ ถือปฏิบัติตาม พ.ศ.๒๕66หนา 27

ระเบียบกําหนด

11

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       204,000 บาท 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  การสาธารณสุข
พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

งานตามโครงการ เชนปายประชาสัมพัน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย บัญญัติงบประมาณ

อื่นๆตามความจําเปน รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 29

2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

โรงเรียนผูสูงอายุ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 29

12

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจ  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ 20,000 เหลากาชาด ทต.ดอนขมิ้น

ของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุ  ปรากฎตามเทศ จังหวัด

ตามโครงการการดําเนินงานตามภารกิจ บัญญัติงบประมาณ กาญจนบุรี

ของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 29

๔ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๖,๖๔๙,๖๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ บัญญัติงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 2

๕ เบี้ยยังชีพความพิการ  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ๑,๐๖๕,๖๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

การจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ บัญญัติงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 2

13

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๓๖,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

การจายเงินเบี้ยยังชีพขององคกรปกคร บัญญัติงบประมาณ

สวนทองถิ่น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 2

๗ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกระทรวง ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

มหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขอ บัญญัติงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 3

๘ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลัก ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ประกันสุขภาพของเทศบาลตําบลดอน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขมิ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา บัญญัติงบประมาณ

ดวยการตั้งงบประมาณขององคกร รายจายประจําป

ปกครองสวนถิ่น พ.ศ.๒๕66หนา 3

14

รวมทั้งสิ้น     7,961,200  บาท        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการสงเสริมการเรียนรูประสบการณ - เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริ ๓๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

นอกหองเรียน การเรียนรูประสบการณนอกหองเรียน ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 22

๒ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร  - เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้ ๑๕๙,๕๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

สถานศึกษา 1.เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอน บัญญัติงบประมาณ

ขมิ้น จํานวน 102,900 บาท รายจายประจําป

2.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ พ.ศ.๒๕66หนา 22

เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลดอนขมิ้น จํานวน 34,000 บาท

3.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ

ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ดอนขมิ้น จํานวน 22,600 บาท 15

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนยพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

เด็กเล็ก สวมหมวกนิรภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 23

4 คาอาหารเสริม (นม)  - เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้ ๒๐๑,๒๐๑ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

1. คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

เด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนขมิ้น บัญญัติงบประมาณ โรงเรียนวัด

จํานวน 38,324 บาท รายจายประจําป ดอนขมิ้น

2. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอน พ.ศ.๒๕66หนา 24

ขมิ้น จํานวน 162,877บาท สําหรับ

ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6

ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น

16

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรีย  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลาง ๓๔๐,๒๐๐ โรงเรียนวัด สํานักปลัด

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น วันใหแกเด็กนักรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้ ปรากฎตามเทศ ดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ 6 บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 25

๖ โครงการวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน ปรากฎตามเทศ วัดดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาวัสดุ บัญญัติงบประมาณ

อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม รายจายประจําป

และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงกาพ.ศ.๒๕66หนา 22

ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด

17

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    765,901  บาท    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขั ๕๐,๐๐๐ สนามกีฬา สํานักปลัด

กีฬาตานยาเสพติด เชน คาปาย คาวัสด ปรากฎตามเทศ วัดดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

อุปกรณการแขงขัน คาถวยรางวัล บัญญัติงบประมาณ

คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม และคาใช รายจายประจําป

จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการถือปฏิบพ.ศ.๒๕66หนา 35

ตามระเบียบที่กําหนด

18

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.4  พัฒนาและสงเสริมสงเสริม กีฬาและนันทนาการ
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    50,000  บาท    

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

ดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕66หนา 34

ถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด

19

รวมทั้งสิ้น    5,000  บาท   

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.5  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ๖,๐๐๐ ศูนย อปพร. สํานักปลัด

เทศกาลสําคัญ ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล เชน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต บัญญัติงบประมาณ

ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 18

20

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.6  การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    6,000  บาท  

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 เงินสํารองจาย  - เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี ๓๐๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการปอ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

กันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ บัญญัติงบประมาณ

คาดวาจะเกิดสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน รายจายประจําป

เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ พ.ศ.๒๕66หนา 2

ประชาชนเปนสวนรวม ไดแก

1.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไดแก อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดิน

ถลม ภัยแลง ภัยหนาว

2.การปองกันและแกไขปญหา

สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5

3.การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ

เชน การปองกันและระงับโรค และการ

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก เปนตน

21

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการบริหาร ๓๐,๐๐๐ องคการ สํานักปลัด

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือของ อํานวยการศูนยปฏิบัติการรวมในการช ปรากฎตามเทศ บริหารสวน ทต.ดอนขมิ้น

ประชาชนขององคกรปกครองสวน เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนบัญญัติงบประมาณ ตําบลยางมวง

ทองถิ่นระดับอําเภอ ทองถิ่นระดับอําเภอ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 19

22

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      330,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

ดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕66หนา 34

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

บทบาทสตรีและผูนําชุมชน งานตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

ดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕66หนา 34

23

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑  สงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น        120,000 บาท 

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เชน ปรากฎตามเทศบัญ ทต.ดอนขมิ้น

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่อง ญัติงบประมาณ

ดื่ม วัสดุอปุกรณ คาจางถายเอกสาร รายจายประจําป

เขาเลม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ พ.ศ.๒๕66หนา 46

๒ โครงการปลูกตนไม ปลอยพันธุปลา  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว ปลูกตนไม ปลอยพันธุปลาเพื่อ ปรากฎตามเทศบัญ ทต.ดอนขมิ้น

เฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว เชน ญัติงบประมาณ

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่อง รายจายประจําป

ดื่ม วัสดุอุปกรณ คาจางถายเอกสาร พ.ศ.๒๕66หนา 46

และเขาเลม คาสมนาคุณวิทยากร

๒๔

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     20,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อถังขยะ  - เพื่อจายเปนคาจัดหาของที่มี ๔๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

คุณลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

หรือตามปกติที่มีอายุการใชงานไมยืน บัญญัติงบประมาณ

ยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน รายจายประจําป

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน พ.ศ.๒๕66หนา 31

ถังขยะ ฯลฯ

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและ ๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สิ่งกอสราง สิ่งกอสรางของงานกําจัดขยะมูลฝอย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

และสิ่งปฏิกูล เชน บอกําจัดขยะของ บัญญัติงบประมาณ

เทศบาล รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 28

๒๕

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     540,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการจัดงานวันสงกรานต  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๕๐,๐๐๐ สนามกีฬา สํานักปลัด

งานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต ปรากฎตามเทศ วัดดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

 เชน คาปาย คาจัดสถานที่ คาอาหาร บัญญัติงบประมาณ

อาหารวาง น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ รายจายประจําป

ที่เกี่ยวของในโครงการ ถือปฏิบัติตาม พ.ศ.๒๕66หนา 35

ระเบียบที่กําหนด

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ คลอง สํานักปลัด

งานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ปรากฎตามเทศ ชลประทาน ทต.ดอนขมิ้น

เชน คาปาย คาจัดสถานที่ คาอาหาร บัญญัติงบประมาณ หมู 1

น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รายจายประจําป

ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด พ.ศ.๒๕66หนา 36

26

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดงานประเพณี แหเทียนเขา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

พรรษา งานตามโครงการจัดงานประเพณีแห ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เทียนเขาพรรษาเชน คาเทียนพรรษา บัญญัติงบประมาณ

คาปาย คาประดับตนเทียน คาอาหาร รายจายประจําป

อาหารวาง น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ พ.ศ.๒๕66หนา 35

ที่เกี่ยวของในโครงการ ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบที่กําหนด

4 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ ๕๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

พระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน บวชศีลจาริณีและเยาวชนภาคฤดูรอน บัญญัติงบประมาณ

ใหแก วัดดอนขมิ้น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 36

27

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     140,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการสงเสริมความรูภูมิปญญา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ทองถิ่นดานการจักรสาน งานตามโครงการสงเสริมความรู ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ภูมิปญญาทองถิ่นดานการจักรสาน บัญญัติงบประมาณ

เชน คาปาย คาสมนาคุณวิทยากร รายจายประจําป

คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม เอกสาร พ.ศ.๒๕66หนา 36

ประกอบอบรม และคาใชจายอื่นๆที่

ที่เกี่ยวของในโครงการ ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบที่กําหนด

28

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     30,000  บาท     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.2 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี  - เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้ ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การ 1.คารับรองในการตอนรับบุคคล ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

หรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000 บาท บัญญัติงบประมาณ

2.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ รายจายประจําป

งานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายใน พ.ศ.๒๕66 หนา7

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานรัฐพิธี 

พระราชพิธี และงานพิธีตางๆ

ตั้งไว 30,000 บาท

๒ โครงการวันเทศบาล  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การจัดงานวันเทศบาล เชน คาจัด ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

สถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 8

29

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมทั้งสิ้น     55,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการ



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับปฏิบัติงาน
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  - เพื่อจายเปนคา ประกอบ ดัดแปลง ๔๘๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตอเติม ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา ปรากฎตามเทศบัญ กองชาง 

โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66

๒ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ๒๕๓,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได ปรากฎตามเทศบัญ กองคลัง

ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง ญัติงบประมาณ กองชาง 

เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ รายจายประจําป ทต.ดอนขมิ้น

พ.ศ.๒๕66

๓๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมทั้งสิ้น     733,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  - เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง ๙๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของ ปรากฎตามเทศ กองคลัง

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น บัญญัติงบประมาณ กองชาง

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง รายจายประจําป ทต.ดอนขมิ้น

พ.ศ.๒๕66หนา 8

31

รวมทั้งสิ้น     90,000  บาท   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.3 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02



ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝก ๕,๐๐๐ ศาลาเอนก สํานักปลัด

อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสงเสริม ปรากฎตามเทศ ประสงค ทต.ดอนขมิ้น

สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน บัญญัติงบประมาณ เทศบาล

ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา รายจายประจําป

ทองถิ่น เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม พ.ศ.๒๕66หนา 8

ฯลฯ

๓๒

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมทั้งสิ้น     5,000  บาท   

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.4  การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี  



1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ลําดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สํานักงาน คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 11

๒ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ๒,๖๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ขาวดํา เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 12

๓๓

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น        19,600   บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ลําดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

สํานักงาน คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 16

๒ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง ๑๗,๑๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

ไฟฟา ขนาด 1 kva ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 17

๓๔

รวมงบประมาณทั้งสิ้น        34,100   บาท

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

ผด. 02/1



ลําดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  - เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ๘,๒๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 19

๓๕

1.1 ครุภัณฑการเกษตร

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น        8,200  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการรักษาควมสงบภายใน



1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ลําดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สํานักงาน คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 16

๓๖

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานการศึกษา

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมทั้งสิ้น         17,000  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น



ลําดับ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องพนยา  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

สะพายหลัง ปริมาณถัง 20 ลิตร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 20 บัญญัติงบประมาณ

CM รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 41

๒ จัดซื้อเลื่อยโซยนต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ๒๕,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

ขนาดไมต่ํากวา 3 แรงมา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 41

๓๗

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมทั้งสิ้น         45,000   บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.1 ครุภัณฑการเกษตร



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องตบดิน  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน ๒๑,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

น้ําหนักของเครื่อง 80 กก. ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

แรงอัดไมนอยกวา 5 ตัน บัญญัติงบประมาณ

ความเร็วในการตบไมนอยกวา รายจายประจําป

5,000 ครั้งตอนาที พ.ศ.๒๕66หนา 42

๒ จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

ตัดคอนกรีต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดไมนอยกวา 9 แรงมา บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 42

๓ จัดซื้อเครื่องโมผสมคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโมผสม ๓๘,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

คอนกรีต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปริมาณถังลม ไมนอยกวา 250 ลิตร บัญญัติงบประมาณ

ความเร็วใบกวน ไมนอยกวา 40 รอบ รายจายประจําป

ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา พ.ศ.๒๕66หนา 42

๓๘

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.2 ครุภัณฑกอสราง

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น        89,000  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาจัดจัดซื้อเครื่อง ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

กําเนิดไฟฟากําลังไฟไมต่ํา 5,000 ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วัตต บัญญัติงบประมาณ

ระบบสตารท Push start รายจายประจําป

แรงดันไฟฟา 220 โวลต พ.ศ.๒๕66หนา 42

กําลังเครื่องยนตเบนซิน 13 HP

ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 25 ลิตร

๓๙

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น           30,000  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อถังบรรจุกาซหุงตม  - เพื่อจายเปนคาจัดจัดซื้อถังบรรจุ ๒,๕๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

กาซหุงตม ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดความจุไมนอยกวา 6.8 กก. บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 43

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญา  - เพื่อจายเปนคาจัดจัดซื้อเครื่อง ๙,๕๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

ตัดหญาแบบสะพายหลัง เครื่องยนต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา บัญญัติงบประมาณ

ประมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 30 รายจายประจําป

ซีซี พ.ศ.๒๕66หนา 43

๔๐

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       12,000  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อตูเชื่อมอินเวอรเตอร  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเชื่อม ๑๘,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

อินเวอรเตอร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

กระแสไฟไมนอยกวา 150 Am บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 43

2 จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียร ๒,๕๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

ไฟฟา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดใบเจียรตัดไมนอยกวา บัญญัติงบประมาณ

100 มิลลิเมตร รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 43

๔๑

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      20,500  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.5 ครุภัณฑโรงงาน



ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 จัดซื้อสวานโรตารี่  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานโรตารี่ ๑๒,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

ใชกําลังไฟไมนอยกวา 750 วัตต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ใชแรงกระแทกไมนอยกวา 2.5 จูล บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 48

2 จัดซื้อสวานแบบไรสาย  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานแบบไร ๖,๕๐๐ เทศบาลฯ กองชาง

สาย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดไมต่ํากวา 16 โวลต บัญญัติงบประมาณ

พรอมแบตเตอรรี่ แทนชารจ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕66หนา 48

๔๒

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการพาณิชย

 1.1 ครุภัณฑโรงงาน

พ.ศ.  ๒๕65 พ.ศ.  ๒๕66

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      18,500  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66
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