
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี  - เพื่อจ่ายเปไ็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๒๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

การ 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

คณะบคุคล 20,000 บาท บญัญัติงบประมาณ

2.โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญ รายจ่ายประจ าปี

งานรัฐพธิ ีเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน พ.ศ.๒๕64 หน้า5

โครงการจัดกิจกรรม ฯลฯ

200,000 บาท

๒ โครงการวนัเทศบาล  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครง ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

การจัดงานวนัเทศบาล เช่น ค่าจัด ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 6

23
ผด. 02

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.๑  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มปีระสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖ กำรพัฒนำดำ้นกำรกำรบริหำรจัดกำร



ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖ กำรพัฒนำดำ้นกำรกำรบริหำรจัดกำร

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.๑  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มปีระสิทธิภำพ
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษา วจิัย  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

ประเมินผล การศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

พฒันาระบบต่างๆ ของเทศบาล บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 9

๔ โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ๒๕๑,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

ทรัพย์สิน การตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษี ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

และทะเบยีนทรัพย์สิน โดยจ่ายเปน็ บญัญัติงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลทรัพย์ รายจ่ายประจ าปี

สินในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.๒๕64หน้า 12

24
ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

รวมทั้งสิ้น      501,000.-     



ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖ กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงกำรบริหำร

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.2 กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที ่พัสดแุละทรัพย์สินส ำหรับปฏิบัตงิำน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่า ประกอบ ดัดแปลง ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปรากฎตามเทศบญั ทต.ดอนขมิ้น

โครงสร้างครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕61หน้า 72

๒ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุง ต่อเติม ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อ ปรากฎตามเทศบญั ทต.ดอนขมิ้น

สร้างของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เช่น ญัติงบประมาณ

อาคารส านักงาน ศาลาเอนกประสงค์ รายจ่ายประจ าปี

หอ้งน้ า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕61หน้า 72

๒

พ.ศ.  ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕61 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ผด. 02

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี



ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖ กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงกำรบริหำร

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ทกุกอง

ไปราชการ หรืออบรม สัมมนาของ ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น บญัญัติงบประมาณ

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 6

25

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.3 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

รวมทั้งสิ้น     50,000.-   

ผด. 02



ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖  กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงกำรบริหำร

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึก ๑๕,๐๐๐ ศาลาเอนก ส านักปลัด

อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม ปรากฎตามเทศ ประสงค์ ทต.ดอนขมิ้น

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน บญัญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

ประชาชน ในการจัดท าแผนพฒันา รายจ่ายประจ าปี

ทอ้งถิ่น เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม พ.ศ.๒๕64หน้า 6

ฯลฯ

๒๖

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผด. 02

รวมทั้งสิ้น     15,000.-    

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.4  กำรส่งเสริมกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ี 



ยุทธศำสตร์ศำสตร์ที ่๖  กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงกำรบริหำร

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือก ๑๑๐,๗๐๕ เทศบาลฯ ส านักปลัด

ต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ตามกฎหมายที่ก าหนด และค่าใช้จ่าย บญัญัติงบประมาณ

อิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 6

 

๒๗

แนวทำงกำรพัฒนำที ่๖.5  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปกครอง

รวมทั้งสิ้น     110,705.-     

ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 
เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ังภายใน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ ๖๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านักปลัด

ส านักงาน พร้อมติดต้ังภายในส านักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 9

๒๘

พ.ศ.  ๒๕64

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

1.1 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

รวมทั้งสิ้น           60,000.-

พ.ศ.  ๒๕63



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอม ๑๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

พวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 13

๒ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง ๑๑,๖๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

ไฟฟา้ จ านวน 2 เคร่ือง ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 13

๒๙
ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (กองคลัง)

รวมทั้งสิ้น           28,600.-



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ ๔,๓๐๐ ศูนย์พฒันา ส านักปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 22

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือพดัลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมติด ๗,๖๐๐ ศูนย์พฒันา ส านักปลัด

ฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 21

๓๐

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

แผนงำนกำรศึกษำ

รวมทั้งสิ้น           4,300.-

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 1.3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ จัดซ้ือพดัลมระบายอากาศติดผนัง  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมระบาย ๓,๐๐๐ ศูนย์พฒันา ส านักปลัด

ขนาด 12 นิ้ว อากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จ านวน ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

2 ตัว บญัญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 22

๓ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบาน ๖,๔๐๐ ศูนย์พฒันา ส านักปลัด

เล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ ปรากฎตามเทศ เด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น

บญัญัติงบประมาณ ทต.ดอนขมิ้น

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 22

๓๑

แผนงำนกำรศึกษำ

ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

 1.3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

รวมทั้งสิ้น           17,000.-



ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียด งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ ๓๖,๒๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองช่าง

อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

BTU จ านวน 1 เคร่ือง บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 31

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอม ๑๗,๐๐๐ ทต.ดอนขมิ้น กองช่าง

พวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน จอขนาด ปรากฎตามเทศ ทต.ดอนขมิ้น

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.๒๕64หน้า 31

๓๒

เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี

 1.4 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
พ.ศ.  ๒๕63 พ.ศ.  ๒๕64

ผด. 02/1

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64 

พ.ศ.  ๒๕64

แผนงำนเคหะและชมุชน

รวมทั้งสิ้น           36,200.-

รวมทั้งสิ้น           17,000.-

 1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พ.ศ.  ๒๕63








































































