


 

ค ำน ำ 
 

   การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น            
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ซึ่งแผนด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
ดอนขมิ้น และเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซับซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืนและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ    
ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 
 

   แผนด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขมิ้น      
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกกรมพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา      
ที่บรรจุในแผนด าเนินงานมีที่มาจาก 
   1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น(รวมถึงเงิน
อุดหนุนที่เทศบาลต าบลดอนขม้ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   2. โครงการ/กิจกกรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
 

   แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้ทราบ
แนวทางในการเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการด าเนินงาน 
   2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ    
   3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
    3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.3 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่นั้น 
     

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน  
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผน  
ด าเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน  
ต่างๆ               
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น           
   4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบ             
   5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ  
ด าเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น  
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน        
   6. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก  
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร  
ท้องถิ่น 
    

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   1. ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลดอนขมิ้น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัฒนา
ของในแต่ละปีงบประมาณ 
   2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการตามพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชน
สามารถตรวจสอบได ้
   3. ท าให้ทราบถึงกิจกรม/งาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆของ
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
   4. ท าให้ท้องถิ่นมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ                
มีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
 
 



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 ๖ ๑๓.๓๓ ๖,๐๘๐,๐๐๐ ๙๔.๔๑ กองชาง

๑.๒ การพัฒนาระบบประปา ไฟฟาและแหลงน้ํา ๔ ๘.๘๙ ๓๖๐,๐๐๐ ๕.๕๙ กองชาง

รวม ๑๐ ๒๒.๒๒ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๓๘.๓๓

๒. การพัฒนาดานสังคม

๒.๑ การสาธารณสุข ๔ ๘.๘๙ ๒๗๕,๐๐๐ ๒.๙๔ สํานักปลัด

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน ๙ ๒๐.๐๐ ๗,๘๖๒,๐๐๐ ๘๓.๙๖ สํานักปลัด

2.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ๖ ๑๓.๓๓ ๗๓๕,๗๐๑ ๗.๘๖ สํานักปลัด

2.4 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ๑ ๒.๒๒ ๒๐,๐๐๐ ๐.๒๑ สํานักปลัด

2.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๑ ๒.๒๒ ๕,๐๐๐ ๐.๐๕ สํานักปลัด

2.6 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๑ ๒.๒๒ ๖,๐๐๐ ๐.๐๖ สํานักปลัด

2.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ ๖.๖๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๔.๙๑ สํานักปลัด

รวม ๒๕ 55.56 ๙,๓๖๓,๗๐๑ ๕๕.๗๓

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

3.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม ๒ ๔.๔๔ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ สํานักปลัด

3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๒ ๔.๔๔ ๖๐,๐๐๐ ๐.๓๖

๓
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ผ. 01

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

4.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ๓ ๖.๖๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๓ ๖.๖๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๒.๗๓

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ๕ ๑๑.๑๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ สํานักปลัด

ทองถิ่น

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๕ ๑๑.๑๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๙๐

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ๒ ๔.๔๔ ๗๕,๐๐๐ ๒๒.๙๔ สํานักปลัด/กองชาง

6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน ๒ ๔.๔๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๑.๑๖ สํานักปลัด

6.3 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ๑ ๒.๒๒ ๕๐,๐๐๐ ๑๕.๒๙ สํานักปลัด

6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี ๑ ๒.๒๒ ๒,๐๐๐ ๐.๖๑ สํานักปลัด

6.5 การสงเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ สํานักปลัด

รวม ๖ ๑๓.๓๓ ๓๒๗,๐๐๐ ๑.๙๔

รวมทั้งสิ้น ๔๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐,๗๐๑ ๑๐๐.๐๐

4

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

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 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนแอสฟลทติก 1,270,000 บริเวณบาน กองชาง

บานหนองกกหมาก หมูที่ 5 ตําบลดอนขมิ้น คอนกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว   (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) นายคมเดช ทต.ดอนขมิ้น

700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมูที่ 5

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,500 ตารางเมตร

 

2 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนแอสฟลทติก 2,440,000 ซอยวังตาล 1 กองชาง

บานหนองกกหมาก หมูที่ 5 ตําบลดอนขมิ้น คอนกรีต ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) บานนางสุนีย ทต.ดอนขมิ้น

และชวงที่ 2 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว หมูที่ 5

1,405 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 6,740 ตารางเมตร

๓ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ดัดแปลง ตอเติม ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

กอสราง ซอมแซมสิ่งกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ตางๆ ที่ชํารุด เชน ถนน สะพาน คลองสงน้ํา บัญญัติงบประมาณ

ทอระบายน้ํา ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา40
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ผด. 02

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



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.

๔ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม ตอเติม ๑,๙๗๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

กอสราง ดัดแปลง อาคารสํานักงานเทศบาล ปรากฎตามเทศ ศูนยพัฒนา ทต.ดอนขมิ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศาลาอเนกประสงค บัญญัติงบประมาณ เด็กเล็ก

หรืออาคารอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ รายจายประจําป

เทศบาล พ.ศ.๒๕65หนา32

๕ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ของยานพา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

หนะและขนสงตางๆ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา34

๖ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  - เพื่อเปนคา ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

ปรับปรุงซอมแซม บํารุง รักษาโครงสราง ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล บัญญัติงบประมาณ

ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ รายจายประจําป

หรือคาซอมกลาง พ.ศ.๒๕65หนา40
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พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น        6,080,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

พ.ศ.  ๒๕64



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 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทามะกา  - เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิ ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

ภาค อําเภอทามะกา ในการขยายเขตไฟฟา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

สาธารณะ บริเวณคลองสงน้ํา หมูที่ 5 ตําบล บัญญัติงบประมาณ

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รายจายประจําป

ตามหนังสือสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.๒๕65หนา40

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ ๑๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ สําหรับกิจการ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ประปา เชน รถจักรยานยนต ฯลฯ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา42

๓ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  - เพื่อเปนคา ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ๑๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยาน บัญญัติงบประมาณ

พาหนะ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงปกติ หรือคา รายจายประจําป

ซอมกลาง ฯลฯ พ.ศ.๒๕65หนา43
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พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2  ระบบประปา ไฟฟาและแหลงน้ํา



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.

๔ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม ตอเติม ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาล กองชาง

กอสราง ดัดแปลง ระบบประปาหมูบานและระบบทอ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เมน ที่มีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา44

8

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น        360,000 บาท 

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

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 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๘๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ออก งานตามโครงการ เชน คาน้ํามันเชื้อ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เพลิง คาทรายอะเอท และคาใชจาย บัญญัติงบประมาณ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 23

๒ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ ๖๕,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน วัคซีนและอุปกรณในการฉีด ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา บัญญัติงบประมาณ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 23

๓ อุดหนุนใหกับชุมชน/คณะกรรมการหม ู- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับชุมชน/ ๑๐๐,๐๐๐ หมูบาน สํานักปลัด

บาน คณะกรรมการหมูบานตามโครงการ ปรากฎตามเทศ 1,2,3,4,5 ทต.ดอนขมิ้น

พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน บัญญัติงบประมาณ

ละ 20,000 บาท รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 24

9
ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  การสาธารณสุข



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.

๔ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซม ๓๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 24

10
ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑  การสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น    275,000  บาท          



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 โครงการชวยเหลือประชาชนดานการส - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๓๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

เสริมและพัฒนาชีวิตผูดอยโอกาส ผูยา การชวยเหลือดานการสงเสริมและ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ไรหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานกาพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การชวยเหลือ บัญญัติงบประมาณ

โรคติดตอ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 25

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

งานตามโครงการ เชน สมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม บัญญัติงบประมาณ

เอกสารประกอบการอบรมฯ และคา รายจายประจําป

ใชจายอื่นๆ ตามความจําเปน พ.ศ.๒๕65หนา 25

3 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๕๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

งานตามโครงการ เชน สมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม บัญญัติงบประมาณ

เอกสารประกอบการอบรมฯ และคา รายจายประจําป

ใชจายอื่นๆ ตามความจําเปน พ.ศ.๒๕65หนา 25

11

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 



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.

4 อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสํานัก 20,000 หลากาชาด ทต.ดอนขมิ้น

งานเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฎตามเทศ จังหวัด

ตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจ บัญญัติงบประมาณ กาญจนบุรี

ของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 26

๕ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๖,๓๐๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 2

๖ เบี้ยยังชีพคนพิการ  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนผูพิการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 2

12
ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65



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.

๗ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๔๒,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 2

๘ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน ๒๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

สวัสดิการชุมชน ตามระเบียบกระทรวง ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

มหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ บัญญัติงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 3

๙ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใ  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลัก ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ประกันสุขภาพของเทศบาลตําบลดอน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขมิ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา บัญญัติงบประมาณ

ดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปก รายจายประจําป

ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕65หนา 3

13
ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน
พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น     7,862,000  บาท        



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 โครงการวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน ๒๐,๐๐๐ เทศบาล / สํานักปลัด

ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ ปรากฎตามเทศ วัดดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 19

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.๒๕65หนา 20

เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลดอนขมิ้น จํานวน 34,000 บาท

3.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ

ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ดอนขมิ้น จํานวน 22,600 บาท

14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. 02

พ.ศ.  ๒๕64

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

พ.ศ.  ๒๕65



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.๒๕65หนา 20

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.๒๕65หนา 21

ขมิ้น จํานวน 162,877บาท สําหรับ

ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6

ของโรงเรียนวัดดอนขมิ้น

15
ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65



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 ๓๔๕,๐๐๐ โรงเรียนวัด สํานักปลัด

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น วันใหแกเด็กนักรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ปรากฎตามเทศ ดอนขมิ้น ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 22

๖ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนเคาบํารุงรักษาและซอม ๕,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

แซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร บัญญัติงบประมาณ

ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 20

16

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

รวมทั้งสิ้น    735,701  บาท     

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65



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 โครงการซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ หมูที่ 1 - 5 สํานักปลัด

ประจําหมูบาน/ชุมชน งานตามโครงการ เชน คาจัดซื้อวัสดุ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

อุปกรณ สําหรับซอมแซมเครื่องออก บัญญัติงบประมาณ

กําลังกาย หมูที่ 1 - 5 รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 30

17

พ.ศ.  ๒๕64

ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น    20,000  บาท    

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕65

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.4  พัฒนาและสงเสริมสงเสริม กีฬาและนันทนาการ



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 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ๕,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ยาเสพติด อบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เชน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร น้ําดื่ม บัญญัติงบประมาณ

อาหารวาง เอกสารประกอบการฝก รายจายประจําป

อบรมฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ พ.ศ.๒๕65หนา 30

18
ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

รวมทั้งสิ้น    5,000  บาท   

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.5  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 



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.๒๕65หนา 16

19

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.6  การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมทั้งสิ้น    6,000  บาท  

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 



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  - เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่ ๓๘๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย บัญญัติงบประมาณ

หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือ รายจายประจําป

ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ พ.ศ.๒๕65หนา 2

ประชาชนเปนสวนรวม เชน การปองกัน

แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก 

แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย 

ไฟปาและหมอกควัน ฯลฯ

2 อุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการบริหาร ๓๐,๐๐๐ อบต.ยางมวง สํานักปลัด

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือของ อํานวยการศูนยปฏิบัติการรวมในการ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ประชาชนขององคกรปกครองสวน ชวยเหลือประชาชนขององคกร บัญญัติงบประมาณ

ทองถิ่นระดับอําเภอ ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ รายจายประจําป

ประจําปงบประมาณ 2565 พ.ศ.๒๕65หนา 17

20

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

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.

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ๕๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปกติ เชน รถบรรทุกน้ํา กลองวงจรปด บัญญัติงบประมาณ

CCTV ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 16

21

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานสังคม

รวมทั้งสิ้น  460,000  บาท     

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 



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 ๑๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

การตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

ดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕65หนา 29

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๕๐,๐๐๐ เทศบาล สํานักปลัด

บทบาทสตรีและผูนําชุมชน งานตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

ดื่ม เอกสารประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕65หนา 30

22
ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น     60,000  บาท

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑  สงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม



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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การตามโครงการในการอนุรักษ ปรากฎตามเทศบัญ ทต.ดอนขมิ้น

ทรัพยากรน้ําและปา ญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕63หนา 55

๒๓

พ.ศ.  ๒๕62 พ.ศ.  ๒๕63

 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 



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 โครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน บัญญัติงบประมาณ

คาอาหาร คาอาหารวาง พรอมเครื่อง รายจายประจําป

ดื่ม วัสดุอุปกรณ คาจางถายเอกสาร พ.ศ.๒๕65หนา 41

และเขาเลม คาสมนาคุณวิทยากร 

ฯลฯ

2 จัดซื้อถังขยะ  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะใหกับ ๕๐,๐๐๐ หมูที่ 1-5 สํานักปลัด

ครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาล ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา27

๒๓

 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

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.

๓ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและ ๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สิ่งกอสราง สิ่งกอสรางของงานกําจัดขยะมูลฝอย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

และสิ่งปฏิกูล เชน บอกําจัดขยะของ บัญญัติงบประมาณ

เทศบาล รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 28

๒๔

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น     460,000  บาท     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



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 โครงการวันผูสูงอายุและวันครอบครัว  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๑๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

งานตามโครงการ เชน คาสมนาคุณ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม บัญญัติงบประมาณ

เอกสาร ประกอบการอบรมฯ และ รายจายประจําป

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ พ.ศ.๒๕65หนา 30

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ คลอง สํานักปลัด

งานตามโครงการ ปรากฎตามเทศ ชลประทาน ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ หมู 1

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 31

3 โครงการจัดงานวันสงกรานต  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๕๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

งานตามโครงการ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 31

ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
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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.

4 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน ๒๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

และเขาพรรษา งานตามโครงการ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 31

5 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ ๕๐,๐๐๐ วัดดอนขมิ้น สํานักปลัด

พระภิกษุ สามเณร บวชศีลจาริณีและ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

อบรมเยาวชนภาคฤดูรอน บวชศีลจาริณีและเยาวชนภาคฤดูรอน บัญญัติงบประมาณ

ใหแก วัดดอนขมิ้น รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 31

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น     150,000  บาท     

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65



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 ๗๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การ 1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คณะบุคคล 20,000 บาท บัญญัติงบประมาณ

2.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ รายจายประจําป

งานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายใน พ.ศ.๒๕65 หนา7

โครงการจัดกิจกรรม ฯลฯ

50,000 บาท

๒ โครงการวันเทศบาล  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง ๕,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

การจัดงานวันเทศบาล เชน คาจัด ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

สถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 8

27
ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑  การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการ

รวมทั้งสิ้น     75,000  บาท     



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 ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตอเติม ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา ปรากฎตามเทศบัญ ทต.ดอนขมิ้น

โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา28

๒ คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได ปรากฎตามเทศบัญ ทต.ดอนขมิ้น

ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง ญัติงบประมาณ

เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 8

๒๘

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. 02

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น     200,000  บาท     



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 ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของ ปรากฎตามเทศ กองคลัง

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น บัญญัติงบประมาณ กองชาง

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง รายจายประจําป เทศบาล

พ.ศ.๒๕65หนา 8

29

รวมทั้งสิ้น     50,000  บาท   

ผด. 02

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.3 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

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 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝก ๒,๐๐๐ ศาลาเอนก สํานักปลัด

อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสงเสริม ปรากฎตามเทศ ประสงค ทต.ดอนขมิ้น

สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน บัญญัติงบประมาณ เทศบาล

ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา รายจายประจําป

ทองถิ่น เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม พ.ศ.๒๕65หนา 8

ฯลฯ

๓๐

รวมทั้งสิ้น     2,000  บาท   

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.4  การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ.  ๒๕65

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.  ๒๕64



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 คาใชจายในการเลือกตั้ง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือก ๑๑๐,๗๐๕ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ตามกฎหมายที่กําหนด และคาใชจาย บัญญัติงบประมาณ

อิ่นๆ ที่เกี่ยวของ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕64หนา 6

 

๒๗

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.5  การสงเสริมสนับสนุนการปกครอง

รวมทั้งสิ้น     110,705.-     

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



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  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอม ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

สํานักงาน พิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 11

๒ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ๒,๖๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัด

ขาวดํา เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 11

๓๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น        19,600   บาท

พ.ศ.  ๒๕64



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  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอม ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

พิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 15

2 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ๖,๓๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

สําหรับกระดาษขนาด A3 บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 15

๓ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง ๑๑,๔๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

ไฟฟา ขนาด 1 kva ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

จํานวน 2 เครื่อง บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕64หนา 13

๓๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง

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.

๔ จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบาน ๑๓,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

เลื่อน จํานวน 4 ตู ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 14

๓๓
ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง

1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น        47,700  บาท



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 จัดซื้อเตียงเด็ก  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงเด็กให ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สํานักปลัด

กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 22

๓๔

แผนงานการศึกษา

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 1.3 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น         5,000  บาท



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 ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

สะพายหลัง ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปริมาณถัง 20 ลิตร บัญญัติงบประมาณ

ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 20 รายจายประจําป

CM พ.ศ.๒๕65หนา 37

๒ จัดซื้อเลื่อยโซยนต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ๒๕,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

ขนาดไมต่ํากวา 3 แรงมา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 37

๓๕

 1.4 ครุภัณฑการเกษตร

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมทั้งสิ้น         45,000   บาท

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.

1 จัดซื้อเครื่องตบดิน  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน ๒๑,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

น้ําหนักของเครื่อง 80 กก. ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 38

๒ จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัด ๓๐,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

คอนกรีต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดไมนอยกวา 9 แรงมา บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 38

๓ จัดซื้อเครื่องโมผสมคอนกรีต  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโมผสม ๓๘,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

คอนกรีต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ปริมาณถังลม ไมนอยกวา 250 ลิตร บัญญัติงบประมาณ

ความเร็วใบกวน ไมนอยกวา 40 รอบ รายจายประจําป

ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา พ.ศ.๒๕65หนา 38

๓๖

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.4 ครุภัณฑกอสราง

รวมทั้งสิ้น        89,000  บาท

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02/1



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 ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

กําเนิดไฟฟา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

กําลังไฟฟาไมต่ํากวา 5,000 วัตต บัญญัติงบประมาณ

ระบบสตารท Push start รายจายประจําป

แรงดันไฟฟา 220 โวลต พ.ศ.๒๕65หนา 38

กําลังเครื่องยนตเบนซิน 13 HP

ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 25 ลิตร

๓๗

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด. 02/1

 1.4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น           30,000  บาท



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 ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

กาซหุงตม ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดความจุไมนอยกวา 6.8 กก. บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 38

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญา  - เพื่อจายเปนคาจัดจัดซื้อเครื่องตัด ๙,๕๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

หญา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 39

๓๘

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น       12,000  บาท

ผด. 02/1



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 ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

อินเวอรเตอร ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

กระแสไฟไมนอยกวา 150 Am บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 39

2 จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา  - เพื่อจายเปนคาจัดจัดซื้อเครื่องเจียร ๒,๕๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

ไฟฟา ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดใบเจียรตัดไมนอยกวา บัญญัติงบประมาณ

100 มิลลิเมตร รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 39

๓๙

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น      20,500  บาท

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 1.4 ครุภัณฑโรงงาน

ผด. 02/1



 1.4 ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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 จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานว - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร ๓๔,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

2 ชุด สําหรับสํานักงาน จอขนาดไมนอย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

กวา 19 นิ้ว บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 39

๔๐

รวมทั้งสิ้น        34,000  บาท

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น



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 ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

ใชกําลังไฟไมนอยกวา 750 วัตต ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ใชแรงกระแทกไมนอยกวา 2.5 จูล บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 43

2 จัดซื้อสวานแบบไรสาย  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานแบบไร ๖,๕๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองชาง

สาย ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ขนาดไมต่ํากวา 16 โวลต บัญญัติงบประมาณ

พรอมแบตเตอรรี่ แทนชารจ รายจายประจําป

พ.ศ.๒๕65หนา 43

๔๑

แผนงานการพาณิชย

 1.5 ครุภัณฑโรงงาน

พ.ศ.  ๒๕64 พ.ศ.  ๒๕65

รวมทั้งสิ้น      18,500  บาท

ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
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