
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองแพรกษา 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. ประเภทเงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
-อุดหนุนการประปา
นครหลวงสาขา
สมุทรปราการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปา หมู่ 
1,2,4,5,6,7 

2,000,000 หมู่ 
1,2,4,5,

6,7 

กองช่าง             

2. ประเภทเงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
นครหลวงเขต
สมุทรปราการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 1,2,4,5,6,7 

2,000,000 หมู่ 
1,2,4,5,

6,7 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการการ
ก่อสร้างอาคารเก็บ
เอกสาร ค.ส.ล.3ชั้น
(ทม.แพรกษา) หมู่6 
ต.แพรกษา 

โดยก่อสร้างเป็นอาคาร 
ค.ส.ล.3ชั้นพื้นที่ใช้สอย 
360 ตร.ม. ตามรูปแบบ
แปลนที่ทม.แพรกษา
ก าหนด 

6,000,000 หมู่ 6 กองช่าง             

2. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญ(บริเวณ
พ้ืนที่24ไร่)หมู่1 ต.
แพรกษา 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 4 นิ้ว ลึก 240 
ม. พร้อมติดตั้งถังแชม
เปญ ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร ตาม
รูปแบบแปลนที่ทม.
แพรกษาก าหนด 

2,000,000 หมู่ 1 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

400,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการตรวจเยี่ยม
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

การออกตรวจเยี่ยมผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน 

3,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ 

ออกตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุตามบ้าน 
ผู้สูงอายุติดเตียงใน
เขตพ่ืนที ่ทม.
แพรกษา  

3,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการส่งเสริม
เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
เงินสงเคราะห์จัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภค
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ 

50,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

500,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน 

   30,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน ากลุ่ม
สตรี 

จัดอบรมส่งเสริมภาวะ
ผู้น าให้กับแกนน ากลุ่ม
สตรี 

20,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ 

การจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องอาชีพให้กับสตรี  
และประชาชนที่สนใจ 

50,000 ทม.แพรกษา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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2.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการค่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดภายใต้
สโลแกน “To BE 
Number One ศุนย์
เพ่ือนใจสร้างภูมคุ้ม
ภัยยาเสพติด” 

กิจกรรมค่ายอบรม
เยาวชน 

100,000 โรงเรียนนาย
ร้อยฯ
นครนายก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชน ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน 
ผ่าตัดท าหมันสุนัข
และแมว 

2000,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมควบคุม
โรคในพ้ืนทีแ่ละ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น 
 

50,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและน้ า 
 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหาร 
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน  
-กิจกรรมเฝ้าระวัง
และตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร 
รวมทั้ง 
ตู้น้ าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ  

200,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5. โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ประสานงาน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเสนอ
โครงการขอรับ
งบประมาณ 

120,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการแพรกษา
ต าบลน่าอยู่ด้าน
สุขภาพ 

-เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
กับประชาชนและ
เยาวชน 
-กิจกรรมปรับปรุง
พ้ืนที่สาธารณะ 

100,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7. โครงการแพรกษา
ร่วมใจยิ้มสดใส 
เหงือกแข็งแรง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนฯ 

40,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

      
 
 

      

8. โครงการฟ้ืนฟู รักษา 
และบ าบัดสุขภาพจิต 
ส าหรับผู้ใช้ยาเสพติด
แล ะติ ด ย า เ ส พติ ด
แบบบูรณาการ 

เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนฯ 

100,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการส่งเสริม
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามเทศ
บัญญัติ เทศบาลเมือง
แพรกษา 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนฯ 

100,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

10 โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลให้บริการ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

เพ่ือด าเนินการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
ให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขส าหรับ
บันทึกข้อมูลการ
ให้บริการให้บริการ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

300,000 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ทม.
แพรกษา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

11 โครงการปรับปรุงห้อง
ทันตกรรมและศูนย์
สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมือง
แพรกษา 

เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงห้องทันตก
รรมและศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

200,000  กอง
สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 
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2.5  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

50,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

50,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(รร.แพรกษาวิทยา) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา        
รร.แพรกษาวิทยา 

6,874,400 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.แพรกษา) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทม.
แพรกษา 

609,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

5. อาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนนาคดี
อนุสรณ์ 

7,140,000 รร. นาคดี
อนุสรณ์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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          2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตระกร้อ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬา
เซปักตระกร้อ 

20,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

100,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

3. 
 

โครงการบ ารุงรักษา
จารีตประเพณี วิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บ ารุงรักษาจารีต
ประเพณี วิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

100,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

4. โครงการประเพณีก่อ
พระเจดีย์ทราย 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเพณีก่อพระ
เจดีย์ทราย 

20,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมด าเนิน
โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 

20,000 ทม.แพรกษา กองการ 
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองแพรกษา 
 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
บาดาลและน้ าคลอง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมเฝ้าระวัง
และตรวจ 
สอบคุณภาพน้ า
บาดาลและน้ า
คลอง  

100,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการส่งเสริม
จัดท าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของทม.
แพรกษาเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นเมืองลดบาร์บอน 

-กิจกรรมอบรม
พนักงาน ทม.
แพรกษา 
-กิจกรรมศึกษาดู
งานองค์กรต้นแบบ 
 

50,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา และ
ปรับปรุง      
ภูมิทัศน์ในชุมชน  

-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ประชาชน 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4. โครงการการส่งเสริม
การคัดแยกขยะต้น
ทางในชุมชนต าบล
แพรกษา 

-กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการจังหวัด
สะอาด 
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะฯ 
-กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู ้
-กิจกรรม Road 
Show ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในหน่วยงาน 
-กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์การคัด
แยกขยะในพื้นที่เขต
รับผิดชอบ ทม.
แพรกษา 

100,000 ทม.แพรกษา              

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการเก็บขนขยะ
มูลฝอบ ทม.แพรกษา  

-เพ่ือวางแผน พัฒนา
ฝึกอบรมพนักงาน ใน
การเก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ 

200,000 ทม.แพรกษา กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองแพรกษา 
 

4.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินกา

ร 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการจัดระเบียบ
วินรถจักรยานยนต์
รับจ้างในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือจ่ายโครงการจัด
ระเบียบวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้าง 

50,000 ทม.
แพรกษา 

งานเทศกิจฯ 
ส านักปลัดฯ 

            

2 โครงการฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการ
ดับเพลิงข้ันต้นและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

50,000 ทม.
แพรกษา 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

            

3. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพ่ือจ่ายค่าจัด
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ 

100,000 ทม.
แพรกษา 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

            

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือจ่ายค่าจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ  
ระงับอัคคีภัย  

70,000 ทม.
แพรกษา 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

            

 

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินกา

ร 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ  
(อปพร.) 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ  (อปพร.) 

50,000 ทม.
แพรกษา 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลเมืองแพรกษา 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ส
สะอาด 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใสสะอาด 

50,000 ทม.
แพรกษา 

ส านัก ปลัด             

2. โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ
อบรมพัฒนา
บุคลากรและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

500,000 ทม.
แพรกษา 

ส านัก ปลัด             

แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา และบูรณา
การแผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเวทีประชาคม
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา และ
บูรณาการแผน
ชุมชน 

50,000 ทม.แพรกษา กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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. โ ค ร ง ก า ร น า ย ก พ บ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการนายก
พบประชาชน 

50,000 ทม.แพรกษา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
2. 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

อบรม
คณะกรรมการ
หมู่บ้านผู้น า 
องค์กรภาค
ประชาชนในเรื่อง
บทบาทหน้าที่
ของตนเองการ
จัดท าแผน ชุมชน
การสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง ด้วยการ
มีส่วนร่วม 

500,000 ทม.แพรกษา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 


