ส่วนที่ 1 บทนา
๑. บทนา
แผนการดาเนินงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมือง
สองพี่น้องที่ทุกหน่วยงานจะต้องทาขึ้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยแสดงถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนาในลักษณะของกิจกรรมการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานที่
ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง ระบุ จ านวนงบประมาณที่ จ ะน าไปด าเนิ น โครงการ ซึ่ ง จะท าให้ แ นว ทางการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ แผนการดาเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติรวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผล ดังนั้น
แผนการดาเนิน งานจึงถือได้ว่าเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริห ารงานและควบคุมการดาเนินงานให้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑) เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
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๓. ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔8 หมวด ๕ ขอ 2๖ ไดกาหนดว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็น แผนการดาเนิน งาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดาเนินงาน
ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท.
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้
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๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงกิจกรรม
วิธีการดาเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้
อย่างชัดเจน
๒. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
สามารถนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น
๓. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้มีหน้าที่กากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดาเนินงานประจาปีทาให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและรวมทั้ง
สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการ
ดาเนินงานต่อไป



แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

หน้า ๔

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทุกระบบให้ได้
มาตรฐานเพียงพอและทัว่ ถึง
1.1 แผนงานสาธารณสุข
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนการท่องเทีย่ วการ
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

แบบ ผด. 01

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

1
2
3

1.30
2.60
3.89

1,000,000
2,950,000
1,262,000

1.76
5.19
2.22

6

7.79

5,212,000

9.17

27
1
14

35.06
1.30
18.18

23,888,200
300,000
3,430,000

42.02
0.53
6.03

42

54.54

27,618,200

48.58

2
2

2.60
2.60

130,000
150,000

0.23
0.26

4

5.20

280,000

0.49

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองสาธารณสุขฯ
-กองช่าง
-กองประปา

-กองการศึกษา
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษา

-กองสาธารณสุขฯ
-กองสวัสดิการฯ
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บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการศึกษา
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 แผนงานงบกลาง

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

1
2
5
1
4

1.30
2.60
6.49
1.30
5.20

100,000
300,000
784,500
100,000
20,121,600

0.18
0.52
1.38
0.18
35.39

13

16.89

21,406,100

37.65

4
3

5.20
3.89

1,280,000
150,000

2.25
0.26

7

9.09

1,430,000

2.51

5

6.49

910,000

1.60

รวม

5

6.49

910,000

1.60

รวมทัง้ สิน้

77

100.00

รวม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในท้องถิน่
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผด. 01

จานวน
งบประมาณ

56,856,300

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัดฯ
-กองการศึกษา
-กองสาธารณสุขฯ
-กองสวัสดิการฯ
-กองสวัสดิการฯ, กองสาธารณสุขฯ

-สานักปลัดฯ, กองวิชาการฯ, กองคลัง
-กองสวัสดิการฯ, กองวิชาการฯ

-สานักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

100.00
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
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เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ และทัว่ ถึง
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการลอกท่อ
ระบายน้า

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ลอกท่อระบายน้าในเขต
เทศบาลทั้ง 19 ชุมชน

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,000,000

ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 19 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,000,000

หน้า 7

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ และทัว่ ถึง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถ.เทศบาล 1
จากแยกโรงเรียน
เทศบาล 1
ถึงแยก ถ.ผังเมือง
ก.5

2

โครงการลาดยาง
ถนนภายใน
สวนสุขภาพ
ลาดเข็มทอง
(ชุมชน
ลาดเข็มทอง)

รวม

2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิดเสา
เหล็ก สูง 9.00 ม. หลอด
LED ขนาด 100w จานวน
19 โคม ระยะทาง 560 ม.
พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า
พิกัด N ๑๔° ๑3'42''
E ๑๐๐°2' 112''

งบประมาณ
(บาท)
950,000

สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
ถ.เทศบาล 1 จากแยก
กองช่าง
โรงเรียนเทศบาล 1
ถึงแยก ถ.ผังเมือง ก.5

ดาเนินการปูผิวจราจร
2,000,000 สวนสุขภาพ
ASPHALTIC CONCRETE
ลาดเข็มทอง
หนา 0.05 เมตร ถนน
โดยรอบสวนสุขภาพ
ลาดเข็มทอง มีพื้นที่โดยรวม
ไม่น้อยกว่า 6,330
ตารางเมตร พร้อมทาสีจราจร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่กาหนด
พิกัด ๑๔° ๑3'51.45'' N
๑๐๐° 2'6.12'' E
2,950,000

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

หน้า 8

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอ และทัว่ ถึง
1.3 แผนงานการพาณิชย์
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการวางท่อ PVC
แหวนยางปากระฆังขนาด ๖”
ชั้น ๘.๕ ยาว ๘๒๔ เมตร และ
ดาเนินการวางท่อ PVC
แหวนยางปากระฆังขนาด ๓”
ชั้น ๘.๕ ยาว ๘๒๔ เมตร

งบประมาณ
(บาท)
962,000

สถานที่
ดาเนินการ
จากหน้าอาเภอหน้าวัดโพธิ์อ้นชุมชนรางภาษี

โครงการปรับปรุง
ระบบกรอง
น้าประปา

ปรับปรุงระบบทรายกรองน้า
และหัวกรองน้า

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองประปา

3

โครงการปรับปรุง
ระบบทราย
กรองน้า

ดาเนินการปรับปรุงระบบทราย
กรองน้า พร้อมทั้งเปลีย่ นหัว
กรองน้าประปา

200,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองประปา

รวม

3 โครงการ

ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุง
ระบบจ่าย
น้าประปาจาก
หน้าอาเภอหน้าวัดโพธิ์อ้นชุมชนรางภาษี

2

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองประปา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,262,000

หน้า 9

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) เด็กเล็ก

งบประมาณ
(บาท)
107,100

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ของเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

120,000

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 10

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
(บาท)
3,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการ พัฒนาพนักงานครูเทศบาลและ
ครูของโรงเรียนใน ครูอัตราจ้าง
สังกัด อปท.

267,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

600,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

3

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

4

5

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด
ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 11

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

6

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

7

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

90,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

8

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง สู่ศูนย์การ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

500,000

โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 12

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
9

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.

10 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาให้กับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

300,000

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษาให้กับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

300,000

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 13

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรูด้ ้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

12 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
ยากจน )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน)

653,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

13 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้กับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

100,800

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

11 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรูด้ ้านการ
ท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 14

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

14 ค่าอาหารกลางวัน

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
4,920,700

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

15 โครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียน

คัดเลือกตัวแทนคนเก่งของ
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน
คนเก่งระดับประเทศ

50,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

16 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
2.ค่าหนังสือเรียน
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

6,634,400

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 15

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

150,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง
และนอกสถานที่

กองการศึกษา

18 โครงการประชุม
จัดอบรมสัมมนาและ
สัมมนาคณะกรรมการ ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง

300,000

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

19 โครงการเปิดโลกทัศน์
แห่งการเรียนรู้

100,000

นอกสถานที่

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

17 โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

นานักเรียนเทศบาลไป
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
-ระดับประถมศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 โครงการฝึกอบรมและ จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทาง
การศึกษา

500,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง
และแหล่งเรียนรู้
ด้านการศึกษา

กองการศึกษา

21 โครงการมหกรรม
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

1.จัดการแข่งขันและเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการระดับ
เทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ
2.จัดนิทรรศการวิชาการระดับ
เทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ

500,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง/อปท.
กลุ่มภาคกลาง

กองการศึกษา

22 โครงการอบรม
จัดอบรมครูผสู้ อนระดับ
ครูผสู้ อนระดับปฐมวัย ปฐมวัย กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 4 จานวน 1 ครั้ง

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง
และแหล่งเรียนรู้
ด้านการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 โครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการ
จัดทาแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคกลาง

จัดประชุม/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนและงบประมาณทาง
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้กับวิทยากร
เครือข่ายการจัดทาแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

500,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

24 ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

2,330,200

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 18

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
900,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

26 โครงการปรับปรุง
ที่ดินสนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาล ๕
วัดศรีสาราญ

ถมดินและปลูกหญ้าบริเวณ
สนามฟุตบอล โรงเรียน
เทศบาล ๕ ขนาดกว้าง
๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐
เมตร หรือพื้นที่โดยรวม
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๒ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

250,000

โรงเรียน
เทศบาล 5
วัดศรีสาราญ

กองการศึกษา

27 โครงการงาน
วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ

1. วันที่ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี
2. จัดกิจกรรมถวายราช
สักการะ

15,000

หน้าพระบรมรูป
รัชกาลที่ 6
บริเวณหน้า
งานป้องกันฯ

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

25 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

รวม

27 โครงการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23,888,200
หน้า 19

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการส่งเสริม
สุขภาพโดยการ
ออกกาลังกาย

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สนับสนุนกิจกรรมชมรม
-ประกวดชมรมออกกาลังกาย
จานวน ๑ ครั้ง ๑๙ ชุมชน
-อบรมฟื้นฟูแกนนาสุขภาพ
ด้านออกกาลังกาย
-ประกวดการออกกาลังกาย
เช่น แอโรบิค โยคะ
ไม้พลอง และฮูลา่ ฮูป
-ส่งประกวดระดับอาเภอ
และจังหวัด

300,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

1 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300,000

หน้า 20

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการแข่งขันกีฬา 1.จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นักเรียนองค์กร
เทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ส่งตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขัน
ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ

800,000

ภายในจังหวัด
สุพรรณบุรีและ
ต่างจังหวัด

กองการศึกษา

2

โครงการแข่งขันกีฬา จัดแข่งขันกีฬาตามความสนใจ
เยาวชนและ
และความถนัดภายในเขต
ประชาชน
เทศบาล

300,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

3

โครงการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
ระหว่างชุมชนในเขต 1.กีฬาสากล
เทศบาลเมือง
2.กีฬาพื้นบ้าน
สองพี่น้อง

200,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 21

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการส่งทีม
นักกีฬาไปเข้า
แข่งขันกีฬา

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ ได้แก่
-ฟุตบอล
-ฟุตซอล
-เซปักตะกร้อ
-แบดมินตัน
-เทเบิลเทนนิส
-เปตอง
ฯลฯ

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

5

โครงการงาน
ประเพณีสงกรานต์

จัดงานและกิจกรรมต่างๆ
ในวันสงกรานต์

600,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

6

โครงการงาน
วันขึ้นปีใหม่

จัดงานและกิจกรรมต่างๆ
ในวันขึ้นปีใหม่

30,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

4

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 22

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

7

โครงการงานวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม
(วันพ่อแห่งชาติ)

8

โครงการงานวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดงานและกิจกรรม
ในวันพ่อแห่งชาติ

200,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

จัดงานและกิจกรรม
ในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

50,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 23

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม
(วันแม่แห่งชาติ)

จัดงานและกิจกรรม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

10 โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม

จัดงานและกิจกรรม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

500,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

9

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 24

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
จัดงานและกิจกรรม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

12 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดงานและกิจกรรม
ในวันเด็กแห่งชาติ

300,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

13 โครงการงานวัน
บวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

จัดงานและกิจกรรม
ในวันบวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

100,000

ลานหน้า
อนุสาวรีย์
สมเด็จ
พระนเรศวรฯ

กองการศึกษา

14 โครงการงาน
วันลอยกระทง

จัดงานและกิจกรรม
ในวันลอยกระทง

100,000

วัดอัมพวัน

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

11 โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
3 มิถุนายน

รวม

14 โครงการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,430,000
หน้า 25

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเทีย่ ว การอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการตลาดสด
น่าซื้อ

-พัฒนาความสะอาด
-ปรับปรุงแผงร้านค้ารวมทั้งซ่อม
บารุงตลาดสด
-เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็น
-ศึกษาดูงานของผู้ประกอบ
การค้าและคณะกรรมการ
ตลาดสด
-ประชุมคณะกรรมการ
ตลาดสด

30,000

ตลาดสด
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

2

โครงการพัฒนาร้าน
จาหน่ายอาหาร

พัฒนาร้านจาหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้นยกระดับร้านค้าและ
แผงลอยให้ได้มาตรฐาน

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

รวม

2 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

130,000

หน้า 26

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเทีย่ ว การอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอาชีพ
แก่ประชาชนทั่วไป

2

โครงการส่งเสริม
การดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม

2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

ดาเนินการจัดอบรม
จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสองพี่น้องในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

150,000

หน้า 27

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่
1

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เงินอุดหนุนองค์กร อุดหนุนศูนย์อานวยการ
ภาคการกุศลและ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ภาครัฐ
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศอ.ปส.จ.สพ.)
ปีละ ๑ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐

ศูนย์อานวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศอ.ปส.จ.สพ.)

สานักปลัดฯ

โครงการ

1 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000

หน้า 28

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

จัดอบรม/กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

200,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

2

โครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ

1. รณรงค์
2. จัดทาป้ายคุณลักษณะ
11 ประการ
3. อบรม,ประชุม

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองการศึกษา

รวม

2 โครงการ

ที่

โครงการ

1

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300,000

หน้า 29

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
สารวจจานวนสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

งบประมาณ
(บาท)
9,500

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

150,000

๑๙ ชุมชน
วัดและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

โครงการสัตวแพทย์
เคลื่อนที่

-ควบคุมและป้องกัน
โรคที่เกิดจากสัตว์
-คุมกาเนิดสัตว์
-ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
-กาจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค

150,000

๑๙ ชุมชน
วัดและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

1

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

2

3

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 30

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

95,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

เงินอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
ชุมชนละ ๓ โครงการ
ภายในวงเงินงบประมาณ
ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๑๙ ชุมชน

380,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

4

5

รวม

5 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

784,500

หน้า 31

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการท้องถิ่นใส่ใจ
ผู้สูงอายุและคนพิการ

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑. จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผูส้ ูงอายุ
คนพิการ
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000

หน้า 32

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ้น
4.5 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

งบประมาณ
(บาท)
16,306,800

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่
คนพิการ

3,244,800

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์

120,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

4

โครงการสมทบ
เงินสนับสนุน
หลักประกันสุขภาพ

สนับสนุนการดาเนินงาน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

450,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสาธารณสุขฯ

รวม

4 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,121,600

หน้า 33

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1

โครงการอบรม
สัมมนาคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจ้าง

2

โครงการจัดทา
วารสารเผยแพร่
ผลงานของ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดอบรมสัมมนาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจ้าง
ปีละ ๑ ครั้ง

7๐๐,๐๐๐

เทศบาลเมือง
สองพี่น้องและ
นอกสถานที่

สานักปลัดฯ

จัดทาวารสารเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล
เมืองสองพี่น้อง

250,๐๐๐

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองวิชาการฯ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 34

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3

โครงการ
สองพี่น้องโปร่งใส
หัวใจคุณธรรม

4

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

รวม

4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
จัดอบรมความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงาน
บุคลากรของเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการฯ

ดาเนินการสารวจและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
๓๐๐๐-๓.๐) และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

280,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองคลัง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,280,000

หน้า 35

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นาท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

1

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
ผู้นาท้องถิ่น

2

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพผู้นาสตรี

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาสตรี
ในชุมชน 19 ชุมชน

50,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

3

โครงการเวที
ประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

50,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ
กองวิชาการฯ

รวม

3 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

150,000

หน้า 36

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
โครงการกาจัด
๑.กาจัดวัชพืช
ผักตบชวา กาจัด
-คลองสองพี่น้อง
วัชพืชและทาแนว
-ลารางสาธารณะภายใน
กันไฟในจุดเสี่ยงต่างๆ เขตเทศบาลฯ
-หนองน้าสาธารณะ
-แหล่งน้าอื่นๆภายในเขต
เทศบาลฯ
๒.ทาแนวกันไฟใน
จุดเสีย่ งต่างๆ
-พื้นที่ที่อาจก่อให้เกิด
อัคคีภัย

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
ในเขตเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

100,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

โครงการ

การให้ความช่วยผู้ประสบ
สาธารณภัยครอบคลุม
ทั้ง ๑๙ ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 37

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการฝึกอบรมดับเพลิง
และซ้อมแผนป้องกันระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ดาเนินการจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนการซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

120,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

4

โครงการอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟของเทศบาล
เมืองสองพี่น้อง

ดาเนินการจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนการซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

90,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

5

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

300,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

รวม

5 โครงการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

910,000
หน้า 38

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)
94,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

1

เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐
บีทียู ราคาเครื่องละ
47,000 บาท
จานวน ๒ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

2

เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

17,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

3

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานประตู ๒ บาน ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๕x๑๘๓ ซม.
จานวน ๑ ตู้

6,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

4

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน
(บานกระจก)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน (บานกระจก) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๐x๘๗ ซม.
ราคาตูล้ ะ ๖,๕๐๐ บาท
จานวน ๒ ตู้

5

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน
(บานทึบ)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน (บานทึบ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๐x๘๗ ซม.
ราคาตูล้ ะ ๖,๕๐๐ บาท
จานวน ๒ ตู้

รวม

5 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
13,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

13,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

143,000

หน้า 40

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
จานวน 6 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

2

เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
จานวน 6 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
194,400

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

194,400

โรงเรียน
เทศบาล 3

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 41

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)
171,600

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

3

เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 28,600 บาท
จานวน 6 เครื่อง

4

เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
จานวน 4 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

129,600

โรงเรียน
เทศบาล 6

กองการศึกษา

5

โต๊ะทางานสาหรับ
ครูผสู้ อน

โต๊ะทางานสาหรับครูผสู้ อน
โต๊ะทางานทาด้วยพาติเกิล้ บอร์ด
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75
ซม. มีลิ้นชักสาหรับใส่เอกสาร
พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงสามารถ
ปรับระดับได้ ราคาชุดละ 7,400
บาท จานวน 10 ชุด

74,000

โรงเรียน
เทศบาล 3

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 42

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

6

โต๊ะทางานสาหรับ
ครูผสู้ อน

โต๊ะทางานสาหรับครูผสู้ อน
โต๊ะทางานทาด้วยพาติเกิล้ บอร์ด
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75
ซม. มีลิ้นชักสาหรับใส่เอกสาร
พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงสามารถ
ปรับระดับได้ จานวน 1 ชุด

7

โต๊ะนักเรียน
ชุดประถมศึกษา

โต๊ะนักเรียน ชุดประถมศึกษา
ไม้ยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า
40x50x65 ซม. พร้อมเก้าอี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 34x36x74
ซม. ราคาชุดละ 2,500 บาท
จานวน 40 ชุด

รวม

7 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
7,400

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

100,000

โรงเรียน
เทศบาล 2

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

871,400

หน้า 43

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

1. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

ตู้โชว์ แบบบาน
ประตูเปิด
(บานกระจก)

ตู้โชว์ แบบบานประตูเปิด
(บานกระจก) ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 1.20 เมตร
สูง 1.80 เมตร จานวน 1 ตู้

รวม

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
6,500

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,500
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

2. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1 เครื่องเล่นสนาม
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสาหรับเด็ก
กลางแจ้งสาหรับเด็ก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ชุดสนามเด็กเล่น (ผจญภัยแดนพิศวง)
ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 เมตร
ประกอบด้วย
-กระดานลื่นคู่ 1 ชิ้น
-ผนังคานูปี้คู่ 1 ชิ้น
-กระดานลื่นตรงเดี่ยว 1 ชิ้น
-ผนังคานูปี้เดี่ยว 1 ชิ้น
-ผนังช่องลม 1 อัน
-ผนังที่นั่ง 1 ชิ้น
-ปีนป่ายแครอท 1 ชิ้น
-ปีนป่ายจิ๊กซอว์ 1 ชิ้น
-หลังคา 1 ชิ้น
-ใบไม้ติดหัวเสา 1 ชิ้น
-แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น
-แผ่นพื้นสามเหลีย่ ม 2 ชิ้น
-บันไดทางขึ้น 2 ชิ้น
-เสากลาง 7 ชิ้น
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

โรงเรียน
เทศบาล 6

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

2. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ชุดอุปกรณ์กระดานหก 4 ที่นั่ง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
ยาว 1.90 เมตร สูง 0.40 เมตร
จานวน 1 ชุด
3. สปริงโยกรูปรถ จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
-ที่นั่งรถ
-สปริง (สูง 30 ซม.) ขนาดเหล็กสปริง
ไม่น้อยกว่า 18 มม.
วงสปริงไม่น้อยกว่า 15 ซม.
4. ชุดม้าหมุน 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

2. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

2 เครื่องเล่น เครื่องเล่นสนามในร่ม จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
สนามในร่ม 1. อุปกรณ์รั้วผนังพลาสติกกั้น ทาจากพลาสติกอย่างดี
มีขนาดความหนา 4 ซม. สูง 50 ซม.
โดยเป็นรั้วรอบบริเวณด้านนอกและด้านใน
ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า 36 เมตร
2. อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว จานวน 1 ชุด
ทาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดกว้าง 220ซม.
ยาว 220 ซม. สูง 40 ซม. ประกอบด้วยอุปกรณ์
สาหรับฝึกการทรงตัว จานวน 8 ชิ้น
3. อุปกรณ์บ้านเด็กหรรษา จานวน 2 ชุด
ทาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดกว้าง 110 ซม.
ยาว 140 ซม. สูง 150 ซม.
4. อุปกรณ์อโุ มงค์ลอดคลานจิ๊กซอว์ จานวน 1 ชุด
ทาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดกว้าง 50 ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 80 ซม.
5. อุปกรณ์สไลเดอร์ปีนป่ายสาหรับเด็ก จานวน 2 ชุด
ทาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 110 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 150 ซม.

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000

โรงเรียน
เทศบาล 6

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก
กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

2. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. อุปกรณ์โยกเยกรูปสัตว์ ทาจากพลาสติก
อย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม.
ยาว 65 ซม. สูง 40 ซม. จานวน 8 ชุด
7. อุปกรณ์โยกเยกรูปสัตว์ ทาจากพลาสติก
อย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม. จานวน 6 ชุด
8. อุปกรณ์รถเด็กเล่น จานวน 4 ชุด
ทาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า
45 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 70 ซม.
9. หญ้าเทียม ขนยาวไม่น้อยกว่า 2 ซม.
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.
รวม 2 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

1,000,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

3. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ พร้อมติดตั้ง
ราคาชุดละ 7,000 บาท
จานวน 2 ชุด

2

รถบรรทุก (ดีเซล)
รถบรรทุก (ดีเซล) (รถยนต์ตรวจ
(รถยนต์ตรวจการณ์) การณ์) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน
๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นกระบะ
สาเร็จรูป ห้องโดยสารเป็น
ดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
พร้อมเครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหลังคา
เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ไซเลน เครื่องขยายเสียง
วิทยุรับ-ส่งแบบ VHF
จานวน ๑ คัน
รวม
2 รายการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

1,290,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,304,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

3. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่
1

รวม

ครุภณ
ั ฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตากว่
่ า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิล้ แค็บ
จานวน 1 คัน
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
868,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

868,000

หน้า 50

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

4. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

รวม

ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพ่นยา
ชนิดสะพายหลัง

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง
ขนาด 1.5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
25,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

4. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องจ่าย
สารเคมี

รวม

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องจ่ายสารเคมี VTC,VEC
คุณลักษณะพื้นฐาน
Max. Discharge Volum :
2.5 L/Min 150L/Hr.)
Max. Discharge Pressure : 3 Bar
Connection : Flange JIS10K 25A
Pump Head : PVC
Diaphragm : PTFE
Check Ball : Ceramic
O-Ring : Fluoro Rubber
Motor : 0.2Kw., 4Pole,
380 Volt., 3 Phase., 50Hz.
ราคาเครื่องละ 53,235 บาท
จานวน 4 เครื่อง

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
212,940

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองประปา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

212,940
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

5. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

รวม

ครุภณ
ั ฑ์
ตู้เชื่อมไฟฟ้า

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
ตู้เชื่อมไฟฟ้า
ขนาดกาลังไฟฟ้า ๒๒๐ V.
จานวน ๑ เครื่อง

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

6. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์

เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องขยายเสียง
แบบ Power mixer amp
กาลังขับไม่น้อยกว่า
1,000 วัตต์
2. ตู้ลาโพง แบบ 2 ทาง
ขนาด 12 นิ้ว พร้อมขาตั้ง
3. ไมโครโฟนไร้สาย มีไมโครโฟน
2 ตัว คลื่น UHF
4. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ

รวม

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

7. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

จอโฆษณา Digital
Signage แบบตั้ง

จอโฆษณา Digital Signage
แบบตั้ง ระบบ Touch Screen
ขนาด 43 นิ้ว
จานวน 1 จอ

รวม

1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

65,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองวิชาการฯ

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

7. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500
ANSI LUMENS
จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

2

โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)
แบบ smart tv

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ smart tv
ระดับความละเอียดจอภาพ
๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว
ราคาเครื่องละ 27,500 บาท
จานวน 5 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สานักงบประมาณ

รวม

2 รายการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
27,700

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

137,500

โรงเรียน
เทศบาล 1

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

165,200
หน้า 56

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

8. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
8.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

รวม

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

เครื่องออกกาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย
จานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1 .เครื่องออกกาลังกาย
กล้ามเนื้อรวมและสร้างความ
หนาแน่นกระดูก
2. เครื่องออกกาลังกาย
กล้ามเนื้อท้องและหลัง
ส่วนล่าง
3. เครื่องบริหารบิดหมุน
กล้ามเนื้อข้อเข่าและสะโพก
4. เครื่องบริหารบิดหมุน
กล้ามข้อต่อมือและแขน
5. ม้านั่งโยกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
Stretching
1 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
400,000 -ชุมชนโพธิ์อ้น
-ชุมชนบางใหญ่
-ชุมชนรางโตนด
-ชุมชนเถิดเทิง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

400,000

หน้า 57

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

2

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ kVA

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ kVA
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รวม

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

2 รายการ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

5,800

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27,800
หน้า 58

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
จานวน 8 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

2

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (2๘ หน้า/นาที)
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
จานวน 7 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
176,000 -กองการศึกษา
-โรงเรียน
เทศบาล 1-6
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

62,300

-โรงเรียน
เทศบาล 1-6
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

หน้า 59

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.2 แผนงานการศึกษา
ที่
3

รวม

ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
จานวน 8 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

3 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46,400

-กองการศึกษา
-โรงเรียน
เทศบาล 1-6
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

284,700

หน้า 60

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๒
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000

หน้า 61

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

2

เครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี

เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองประปา

15,000

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองประปา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 62

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ ง อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผด.02/1

9. ประเภท ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 แผนงานการพาณิชย์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

3

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ kVA

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ kVA
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนีต้ ั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

3 รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,800

เทศบาลเมือง
สองพี่น้อง

กองประปา

พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42,800
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