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ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
  แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังเป็น
เครื่องมือสำคัญในการบริหาร เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำ
ให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและ
สังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
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ผด. 01

ยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 7.41 470,000.00 11.20 กองช่าง

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 92.59 3,725,800.00 88.80 กองช่าง,กองการศึกษาฯ
รวม 27 100 4,195,800.00 100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 10.26 160,000.00 0.89 ส านักปลัด, กองคลัง
   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 12.82 740,000.00 4.08 กองช่าง, งานป้องกันฯ
   2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 7.69 200,000.00 1.10 กองการศึกษา
   2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 12.82 118,000.00 0.65 ส านักปลัด
   2.5 แผนงานการศึกษา 15 38.46 3,344,952.00 18.43 กองการศึกษา
   2.6 แผนงานงบกลาง 7 17.95 13,581,968.00 74.85 ส านักปลัด

รวม 39 100.00 18,144,920.00 100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 3 



ผด. 01

ยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ี
ส าคัญ

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 33.33 258,000.00 50.79 ส านักปลัด
   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 66.67 250,000.00 49.21 กองการศึกษา

รวม 9 100.00 508,000.00 100.00

4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50.00 30,000.00 50.00 ส านักปลัด
   4.2 แผนงานการเกษตร 1 50.00 30,000.00 50.00 ส านักปลัด

รวม 2 100.00 60,000.00 100.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 100.00 35,000.00 100.00 สาธารณสุข

รวม 2 100.00 35,000.00 100.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   6.1 แผนงานสาธารณสุข 8 100.00 462,000.00 100.00 สาธารณสุข

รวม 8 100.00 462,000.00 100.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 100.00 220,000.00 100.00 ส านักปลัด
รวม 4 100.00 220,000.00 100.00

รวมท้ังส้ิน 91 100.00 23,625,720.00 100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 4 



ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ท่ี 10 จากโรงงานวุ้นเส้น ถึง
บ้านนายสน่ัน น่ิมนวล

ระยะทาง 300 เมตร โดยการปัก
เสา พาดสาย พร้อมติดต้ังโคมส่อง
สว่าง

300,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

2 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ท่ี 1 สีบัวทอง ถึงบ้านนางรชต
ศร ศรีกวีรักษ์ หมู่ท่ี 11

ระยะทาง 170 เมตร 170,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 5



ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง คสล. ม.12
 จากถนน คสล.ถึงบ้านนาย
ประเสริฐ ช่างสูงส่ง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
270.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

122,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.12 จากบ้านนายปัญญา 
ราตรี ถึงบ้านนางบังอร 
มหาดไทย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 93.00
 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

42,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 9 จากซอยบ้านนายชวิก
 ชานุช ตลอดเส้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร
 ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

186,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  6



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 
(เส้นโรงงานวุ้นเส้น)

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 307.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
921.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

420,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรี 
สายสว่างศรี หมู่ท่ี 10

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 72.00
 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี

66,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12
 จากบ้านนายวิก เช้ือม่ัง ถึง
บ้านนายหมด เช้ือม่ัง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
210.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

94,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  7



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ท่ี
 6 ถึงบ้านนางบุญชู แย้มเทศ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร
 ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
145.00 ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

67,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 
จากบ้านนางสาวสมพิศ คุ้มสิน
 ถึงนายบรรจง ปานทอง

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฐาน
กว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 
75.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 75.00 เมตร

27,900 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

9 โครงการลงหินคลุกรอบ
หมู่บ้านบ้านคูเมือง หมู่ท่ี 8 
จ านวน 4 จุด (รวมจ านวนเงิน
 176,200 บาท)

จุดด าเนินการท่ี 1 จากบ้านนางสุนทร
 สุนทรวิภาค ถึง บ้านนางบุญชู แก้ว
เนตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

37,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

จุดด าเนินการท่ี 2 จากบ้านนาง
ประพันธ์ ทองน้อย ถึง ถนนลาดยางคู
เมืองวัดประดับ กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

32,800 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  8



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(ต่อ) จุดด าเนินการท่ี 3 จากทางลงถนน
เส้นคูเมืองทองเล่ือน ถึงบ้านนายสม
เจต ฤกษ์อุดม กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

49,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

จุดด าเนินการท่ี 4 จากทางลง
ถนนลาดยางเก่า ถึงบ้านนายเงิน 
เทียนกันเทศ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

57,400 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างห้องครัวและ
อ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

ก่อสร้างห้องครัว ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร และก่อสร้าง
อ่างล้างล้างหน้าเด็ก ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 
0.60 เมตร

48,000 ศพด.ทต.
เพชรเมือง

ทอง

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 จากบ้าน
นางล าพึง แช่มทอง ถึงบ้าน
นายบุญลือ หอมเย็น

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 250 
เมตร

48,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  9



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

12 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14
 จากบ้ายนายอุทัย ปานทอง 
ถึงบ้าน ผอ.สมดี เพียรการค้า

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 345.00 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

188,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

13 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
 ม.12 จากถนนใหญ่ ถึง 
บ้านนายแทน ภู่พงษ์

ซ่อมสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
195.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

120,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7

ค่าปรับปรุง ต่อเติมศาลาประชาคม 
(บ้านเพชร) หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 
9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร โดย
การติดต้ังฝ้าเพดานฉาบเรียบ ก่อเสา
โชว์ จ านวน 14 ต้น ปูกระเบ้ืองหน้า
ห้องท างาน จ านวน 24.00 ตาราง
เมตร เทคอนกรีตพ้ืน คสล. จ านวน 
66.00 เมตร

400,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  10



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
(ลาดยาง) ทับ คสล. หมู่ท่ี 8 
จากสะพานปูนถึงบ้านบริเวณ
นายมงคล เกิดดี

ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดย
การลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริม
เหล็กทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ลาดยางแอส
ฟัลท์ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร

162,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
หมู่ท่ี 9 บริเวณถนนรอบ
หมู่บ้าน จุดด าเนินการท่ีนา
นางช้วน ภู่พงษ์ ถึงนานาย
ประเสริฐ ขาวพันธ์

ปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยการลาด
ยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็กทับ
ผิวจราจรเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี ลาดยางแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1,340.00 ตารางเมตร

500,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  11



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

17 โครงการปรับปรุงพ้ืนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

ปูพ้ืนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนยาง
ธรรมชาติพ้ืนสังเคราะห์ มาตรฐาน
เลขท่ี มอก.2683-2558 ประเภท C
 ความหนา 10 มิลลิเมตร ข้ึน
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยใช้
เม็ดยางด าจากยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์  มาตรฐานเลขท่ี มอก. 
2682-2558 ข้ึนทะเบียนบัญชีนว
ตกรรมไทย ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 01010028

220,000 ศพด.ทต.
เพชรเมือง

ทอง

กอง
การศึกษาฯ

18 โครงการลงหินคลุก แยก คสล.
เดิมคันคลอง หมู่ท่ี 4 ถึงซอย
เข้าบ้านางสมพร ทองสาร์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 เมตร

65,600 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

19 โครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 11
 คลองน้ าท้ิงแถบซ้าย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

42,600 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

20 โครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 11
 คลองน้ าท้ิงแถบขวา

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

87,400 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

21 โครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 13
 ท่ีนานายบุญมา เช้ือแดง 
ตลอดเส้นถึงหมู่ท่ี 8

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร

103,300 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  12



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

22 โครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 13
 จากท่ีนานายฉลอง มีศิลป์ 
ถึงถนน คสล.ตลอดเส้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร

103,300 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

จุดด าเนินการท่ี 1 สายคลองถม กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

86,900

จุดด าเนินการท่ี 2 สายสวนส้ม กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

65,600

จุดด าเนินการท่ี 3 สายเจ้าแม่หนอง
ทอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,050.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

172,000

24 โครงการลงหินคลุกหมู่ท่ี 4 
จุดด าเนินการ ทางลงเข้าข้าง
บ้านนางสาวพิม รุ่งดี ถึงบ้าน
ครูรจนา กลุ่มไหม

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

19,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

โครงการลงหินคลุกถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
จ านวน 3 จุด (จ านวนเงิน 
324,500 บาท)

23 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  13



ผด. 02
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จุดด าเนินการท่ี 1 บริเวณนานายสม
พิศ อยู่ปางค์ ขนาดท่อ คสล. 
1.00x1.00 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จ านวน 4 ท่อน พร้อมถอดินลงหินคลุก

จุดด าเนินการท่ี 2 แยกนานายสวัสด์ิ 
จีนอ่วม ขนาดท่อ คสล. 1.00x1.00 
เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 4 ท่อน 
พร้อมถอดินลงหินคลุก

จุดด าเนินการท่ี 3 บริเวณนานาย
เหรียญ บุญเลิศ ขนาดท่อ คสล. 
1.00x1.00 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จ านวน 4 ท่อน พร้อมถอดินลงหินคลุก

หมู่ท่ี 13 กองช่าง25 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 
13 จ านวน 3 จุด (จ านวนเงิน
 93,000 บาท)

93,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี  14



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ประชาชน มีความรู้
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 สร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ด้านข้อมูลข่าวสาร
การบริหารจัดการป้องกันการทุจริต

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

100,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 15



ผด. 02
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

20,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

4 โครงการการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวที
ปะชาคมหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน ฯลฯ

20,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 16



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปพร. เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อปพร. เทศบาล
ต าบลเพชรเมือง

50,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

งาน
ป้องกันฯ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนวันข้ึนปีใหม่ ฯลฯ 
และการจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุต่างๆ

40,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

งาน
ป้องกันฯ

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

150,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 17



ผด. 02
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ตามเกณฑ์ราคากลาง กระทรวงดิจิทัล

500,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 18



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของ
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองขยายเสียง 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

100,000 ภายในเขต 
เทศบาล

การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ      
ท่ีหน่วยงานอ่ืน ภาครัฐหรือเอกชน      
ท่ีจัดแข่งขัน ฯลฯ

50,000 ภายในเขต 
เทศบาล

การศึกษาฯ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

50,000 ภายในเขต 
เทศบาล

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 19



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอแสวงหา

อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง

20,000 อ าเภอ
แสวงหา

ส านักปลัด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การสังคม
สงเคราะห์ (ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้) 
และอ่ืนๆ

50,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

3 อุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ (กาชาด)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน
กาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจ าปี
งบประมาณ 2565

8,000 ส านักงาน
กาชาด 
จังหวัด
อ่างทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 20



ผด. 02
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชน
คุ้มครองเด็กในเขตเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

20,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

5 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

20,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 21



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)       
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง จ านวน 60 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี

102,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานวันส าเร็จ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
วันส าเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

3 การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ อัตราคนละ 
200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี                
ค่าเคร่ืองแบบนักรียน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี

67,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

4 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้โครงการกีฬา      
สายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 22



ผด. 02
2.5 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการทัศนศึกษา       
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

6 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

308,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

851,652 ภายในเขต 
เทศบาล

การศึกษาฯ

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วัดบ้านเพชร จ านวน 249,110 บาท

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วัดทองเล่ือน จ านวน 256,780 บาท

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์ จ านวน 210,790 
บาท
เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
เพชรเมืองทอง จ านวน 114,972 บาท

โครงการอาหารเสริม (นม) 
เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 23



ผด. 02
2.5 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

8 อุดหนุนโรงรียนพวงทอง
อุปถัมภ์ตามโครงการจัดหาครู
สาขาวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหา
ครูสาขาวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลน 
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

84,000 โรงเรียน
พวงทอง
อุปถัมภ์

การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเล่ือน
ตามโครงการจ้างครูปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ     
จ้างครูปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเล่ือน

84,000 โรงเรียน
วัดทองเล่ือน

การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชร
โครงการจ้างบุคลากรวิชา
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ     
จ้างบุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ            
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

96,000 โรงเรียน
วัดบ้านเพชร

การศึกษาฯ

11 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

462,000 โรงเรียน
พวงทอง
อุปถัมภ์

การศึกษาฯ

12 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทองเล่ือน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทองเล่ือน

562,800 โรงเรียน
วัดทองเล่ือน

การศึกษาฯ

13 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

546,000 โรงเรียน
วัดบ้านเพชร

การศึกษาฯ

14 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
กีฬาต้านภัยยาเสพติด

40,000 โรงเรียน
แสวงหา
วิทยาคม

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 24



ผด. 02
2.5 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

15 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม โครงการเกษตร
อินทรีย์

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
เกษตรอินทรีย์

40,000 โรงเรียน
แสวงหา
วิทยาคม

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 25



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

9,367,600 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2 อุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบ้ียความพิการ

2,544,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ      
ผู้ป่วยเอดส์

100,000 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

4 บ ารุงสันนิบาตเทศบาล
ประเทศไทย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลประเทศไทย

28,079 จังหวัด
อ่างทอง

ส านักปลัด

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

90,000 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 26



ผด. 02
2.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

539,982 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

7 ส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินและจ าเป็นเม่ือเกิดสาธารณ
ภัย หรือเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าและก่อให้เกิดความเดือน
ร้อนของประชาชน

912,307 ภายในเขต 
เทศบาล

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 27



ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีส าคัญ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี    
งานรับ-ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์    
พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา หรือตลอดจนงาน           
ท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการท่ีมี
หนังสือส่ังการ ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด

143,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
อ าเภอแสวงหา

อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 2565

15,000 อ าเภอ
แสวงหา

ส านักปลัด

3 การด าเนินการตามนโยบาย
อ าเภอ,จังหวัด,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน และ
รัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
นโยบายอ าเภอ,จังหวัด,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน และรัฐบาล

100,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 28



ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีส าคัญ
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดพิธีการศาสนาต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ต่างๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึน หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ฯลฯ

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียน ค่า
ตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดงาน

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 29



ผด. 02
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการวันร าลึกสดุดีวีรชน  
คนแสวงหา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมร่วมขบวนสดุดีวีรชนคน
แสวงหา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการ

100,000 อ าเภอ
แสวงหา

การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอแสวงหา
เป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอแสวงหา

40,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 30



ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
 และฝึกอาชีพของชุมชน เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

30,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 31



ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

30,000 ภายใน
เขต 

เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดั
บท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 32



ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการธนาคารขยะ   
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคาร
ขยะ เช่น ค่าจัดซ้ือขยะรีไซเคิล ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาเคร่ืองขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็น ฯลฯ

5,000 ภายใน
เขต 

เทศบาล

สาธารณสุข

2 โครงการจัดการขยะ          
ในครัวเรือนอย่างย่ังยืน

เพ่ือจ่ายป็นค่าใช้โครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือนอย่างย่ังยืน เช่น ค่าจัดซ้ือขยะ รี
ไซเคิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

30,000 ภายใน
เขต 

เทศบาล

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 33



ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

12,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

40,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 34



ผด. 02
6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข ให้แก่ แกน
น าสุขภาพ ผู้น ากลุ่มต่างๆ 
ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล
อาหารและกลุ่มเส่ียง ฯลฯ

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ   
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก      
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

70,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 35



ผด. 02
6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

200,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 36



ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 กรณีครบวาระแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศให้มีการ
เลือกต้ังฯ

การเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระแทนต าแหน่ง
ท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังฯ 
ใหม่รวมท้ังการให้ความร่วมมือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

50,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 
พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565

100,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

3 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 37



ผด. 02
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

50,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 38



ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1
 เคร่ือง ตามคุณลักษณะเฉพาะบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

46,100 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1
 เคร่ือง ตามคุณลักษณะเฉพาะบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

46,100 ทต.เพชร
เมืองทอง

กองคลัง

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 39



ผด. 02/1
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 
In One

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดซ้ือเคร่ืองตัดวัชพืช (เคร่ือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)

จัดซ้ือเคร่ืองตัดวัชพืช (เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง) จ านวน 1 เคร่ือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

9,500 ทต.เพชร
เมืองทอง

กองช่าง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าท่ี 40


