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คำนำ
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ได้กาหนดให้จดั ทาแผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ ของทุกปี เพื่อควบคุมการการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นไปอย่างเหมาะสม
เรี ยบร้อย
เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อจัดทา
เป็ นแผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

เทศบำลเมืองอ่ำงทอง

1

ส่ วนที่ 1

 บทนำ 
เทศบาลเมืองอ่างทอง เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสาคัญในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ นึ ในทุก ๆ ด้าน
ในการพัฒนาเทศบาล นั้น จะต้องกาหนดให้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเทศบาล การจัดทาแผนพัฒนาห้าปี เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาต่างๆ
สาหรับเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการต่างๆ ที่เทศบาลเมืองอ่างทองดาเนินการ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นามาบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลแล้ว
เพื่อให้การดาเนินการโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอ่างทองสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อ
ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงได้จดั ทาแผนการดาเนินงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจาปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบตั ิงาน ต่อไป

 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน 
1. แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนิ นการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดาเนิ นงานในปี งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงาน และจาแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
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แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนิ นงานจะ
มีที่มาจาก
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ ( ถ้ามี )
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรื อหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่ลกั ษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อเป็ นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ของจังหวัดหรื ออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
2. ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
2.1 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณ นั้น
หากคาดว่าจะดาเนินการจัดทาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดให้เสนอขอขยายเวลาการ
จัดทาแผนการดาเนินงานต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
2.2 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จดั ทาแผนการดาเนินงานตาม
ข้อ 2.1 แล้ว หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรื อได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรื อได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นๆ
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 ขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนิ นการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และจัดทาร่ างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ประกาศเป็ นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันและต้องปิ ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิ บวัน

 ประโยชน์ ของแผนกำรดำเนินงำน 
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
2. ลดการซ้ าซ้อนในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
3. สามารถควบคุมการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ส่ วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/งบประมาณ

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้ มแข็ง
ด้ านคุณภาพชีวติ การศึกษา และส่ งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงบกลาง

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยงานดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

รวม

3
20
6
2
7
3
41

2.31
15.38
4.62
1.54
5.38
2.31
31.54

60,000
47,399,600
883,400
130,000
510,000
14,637,600
63,620,600

0.08
62.74
1.17
0.17
0.68
19.37
84.20

รวม

1
3
2
4

0.77
2.31
1.54
3.08

760,000
1,245,000
9,687,000
11,692,000

1.01 ตามบัญชีโครงการ
1.65 ตามบัญชีโครงการ
12.82 ตามบัญชีโครงการ
15.47

รวม

1
1

0.77
0.77

30,000
30,000

0.04 ตามบัญชีโครงการ
0.04

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แผนงานสาธารณสุข
รวม

1
1

1.54
1.54

20,000
20,000

0.03 ตามบัญชีโครงการ
0.03

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานเคหะชุมชน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุ มชนภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์

จานวนงบประมาณ

คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยงานดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

รวม

7
2
7

5.38
1.54
10.77

675,000
200,000
875,000

0.89 ตามบัญชีโครงการ
0.26 ตามบัญชีโครงการ
1.16

รวม

1
2
2
5

0.77
1.54
1.54
3.85

30,000
172,000
74,000
276,000

0.04
0.23
0.10
0.37

59
6

45.38

76,513,600
10,000,000.00

101.27

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิ้นเป็ น
***โครงการจากหน่ วยราชการอื่น

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทั้งหมด

-

ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ
ตามบัญชีโครงการ

-
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ

1

โครงการตั้งจุดบริ การประชาชน
เพือ่ ป้องกันและลดอุบตั ิทางถนน
ช่วงเทศกาล

จัดทาโครงการกิจกรรมตั้งจุด
บริ การประชาชนเพือ่ ป้องกัน
และลดอุบตั ิทางถนนช่วง
เทศกาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
ลาดับที่ 2

2

โครงการฝึ กอบรมการป้องกันและ ฝึ กอบรมการป้องกันและระงับ
ระงับอัคคีภยั
อัคคีภยั ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
ลาดับที่ 3

20,000 ถนนที่เป็ นจุดเชื่อม
เขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

20,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
หลัก

6

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

โครงการ

โครงการเสริ มสร้างศักยภาพชุมชน เสริ มสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย
อุทกภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
ลาดับที่ 4
รวม

20,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

60,000

7

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

1

โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (เงินรายได้)

2

โครงการส่งเสริ มกิจกรรมรักการอ่านใน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริ มกิจกรรมรักการอ่านใน
(เงินอุดหนุน)
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการสร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติดเด็ก เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง
และเยาวชนนอกสถานศึกษา (เงิน
ภูมิคุม้ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
อุดหนุน)
นอกสถานศึกษา

3

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

80,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

200,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

200,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

8

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

4

โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุน)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

โครงการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนโรงเรี ยนเทศบาล 1-4 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง (เงินรายได้)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนเทศบาล 1-4 และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

6

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยน
ท้องถิ่น (เงินรายได้)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยนท้องถิ่น

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

2,358,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

9

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
มหกรรมวิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7

โครงการมหกรรมวิชาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินรายได้)

8

1.เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันให้แก่
โครงการอาหารกลางวัน (เงินรายได้
100,000 บาท ) (เงินอุดหนุน 20,282,800 ) โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและ

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

20,382,800 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง 2.เพื่อจ่ายเป็ นสมทบอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทองและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง 3.เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนสาหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรี ยนอนุบาลวัดอ่างทอง

10

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

9

โครงการปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(เงินอุดหนุน)
ปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา

80,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

10

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรี ยน (เงิน
อุดหนุน)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อินเตอร์เน็ตโรงเรี ยน

67,200 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

11

โครงการพัฒนา/ปรับปรุ งห้องสมุด
โรงเรี ยน (เงินอุดหนุน)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนา/ปรับปรุ งห้องสมุดโรงเรี ยน

12

โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
(เงินอุดหนุน)
แหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

400,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

200,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

11

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

13

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
(SBMLD) (เงินอุดหนุน)
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

14

โครงการพัฒนา ข้าราชการครู โรงเรี ยน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
และ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร ข้าราชการครู โรงเรี ยนและศูนย์
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน)
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (เงินอุดหนุน)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

1,065,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

465,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

160,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

12

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

16

โครงการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยน เพือ่ เจ่ายให้กบั เด็กที่ผปู้ กครองมี
ยากจน (เงินอุดหนุน)
รายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี
ระดับประถมศึกษาอัตราคนละ 1,000
บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษา อัตรา
คนละ 3,000 บาทต่อปี

374,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

17

โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงิน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
อุดหนุน)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการ
เรี ยนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบ
นักเรี ยน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน

10,639,700 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

13

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

โครงการ

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

18

โครงการจัดการเรี ยนการสอนของศูนย์ เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ
พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน)
เรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

700,400 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

19

โครงการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นา เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
เด็กเล็ก (ศพด.) (เงินอุดหนุน)
การศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(ศพด.) ในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ได้แก่ ค่าหนังสือเรี ยน ค่า
อุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบ
นักเรี ยน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

308,500 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

14

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

20

โครงการ

โครงการอาหารเสริ ม (นม) (เงินรายได้ 1.เพือ่ จ่ายเป็ นเงินสมทบค่าอาหาร
30,000 บาท ) (เงินอุดหนุน 9,539,000 เสริ ม (นม) ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัด
บาท)
เทศบาลเมืองอ่างทอง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม
(นม) ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทองและโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รวม

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

9,569,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

47,399,600

15

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข

1

โครงการควบคุมดูแลสุนขั และ จัดกิจกรรมควบคุมดูแลสุนขั
แมวไม่มีเจ้าของ (โครงการที่ 10 และแมวไม่มีเจ้าของ
หน้า 64)

40,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

2

โครงการป้องกันและควบคุม จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนขั บ้า ตามโครงการ โรคพิษสุนขั บ้า
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนขั บ้าฯ (โครงการที่ 8
หน้า 63)

72,400 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

3

โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้ อน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังสาร
ในอาหารสด (โครงการที่ 6 หน้า ปนเปื้ อนในอาหารสด
62)

20,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

4

โครงการอบรมผูป้ ระกอบ
กิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร
(เพิม่ เติมฉบับที่ 3)

20,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

จัดกิจกรรมอบรมผูป้ ระกอบ
กิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร

ก.ย.

พ.ศ. 2564

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

โครงการ

พ.ศ. 2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลาดับที่

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

16

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสาธารณสุ ข

สนับสนุนงบประมาณให้กบั
ชุมชน 22 ชุมชน ในการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข

5

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
(โครงการที่ 25 หน้า 27)
*เงินอุดหนุน*

6

โครงการต่อเติมห้องเก็บ
เพือ่ ใช้เก็บเครื่ องมือแพทย์และ
เครื่ องมือแพทย์กองสาธารณสุข วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกลักษณะ
และสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมือง เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
อ่างทอง

ก.ย.

พ.ศ. 2564

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

โครงการ

พ.ศ. 2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลาดับที่

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
440,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

รวม

291,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

883,400

17

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

100,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

ก.ย.

โครงการส่งเสริ มและพัฒนา จัดอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
คุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานให้
(โครงการที่ 3 หน้า 80)
ชมรมสมาชิกผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาล 22 ชุมชน

ส.ค.

2

ก.ค.

กองสวัสดิการ
สังคม

มิ.ย.

30,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง

พ.ค.

จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตตรวจเยีย่ มเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวและ
ศึกษาดูงานให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส
พร้อมครอบครัว จานวน 22
ชุมชน

มี.ค.
เม.ย.

โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูด้ อ้ ยโอกาส
และครอบครัว (โครงการที่ 1
หน้า 79)

ก.พ.

1

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

ม.ค.

โครงการ

พ.ศ. 2562

ธ.ค.

ลาดับที่

รวม

สถานที่ดาเนินงาน

หน่ วยงาน

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

130,000

18

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินรายได้) แข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2

โครงการงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ (เงินรายได้)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการงาน
ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

3

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (เงิน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
รายได้)
งานวันเด็กแห่งชาติ

150,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

4

โครงการร่ วมกิจกรรมวันลูกเสือ (เงิน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการร่ วม
รายได้)
กิจกรรมวันลูกเสือ

10,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

5

โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวัน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ขึ้นปี ใหม่ (เงินรายได้)
งานประเพณีเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

19

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6

โครงการประเพณีลอยกระทง (เงิน
รายได้)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

100,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

7

โครงการประเพณีวนั สงกรานต์ (เงิน เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายได้)
ประเพณีวนั สงกรานต์

100,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

รวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

510,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง

1

เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ (เงินอุดหนุนฯ) เพือ่ เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

14,637,600 เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกลาง

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนฯ) เพือ่ เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,196,800 เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกลาง

3

เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ (เงินอุดหนุน เพือ่ เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
18,000 บาท) (เงินรายได้ 12,000
บาท)

30,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบกลาง

รวม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

มี.ค.
เม.ย.

ก.พ.

พ.ศ. 2564

ม.ค.

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินงาน

หน่ วยงาน

พ.ย.

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

14,637,600
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน

1

โครงการ

โครงการจัดทาพร้อมติดตั้งป้าย จัดทาป้ายชื่อชุมชนในเขต
ชื่อชุมชน (โครงการที่ 1 หน้า12) เทศบาล ทั้ง 22 ชุมชน จานวน
38 ป้าย
รวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
เกิดขึน้ จากโครงการ
(บาท)
หลัก
760,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสวัสดิการ
สังคม

760,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุ มชน

ลาดับที่

โครงการ

1

ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนซอย
หลังศูนย์นิสสัน

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
25 เมตร หรื อคิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 75 เมตร พร้อม
กาแพงคันหิ น จานวน 1 สาย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 7
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

500,000 ถนนซอยหลังศูนย์
นิสสัน

กองช่าง

2

ติดตั้งป้ายเครื่ องหมายจราจร
(ป้ายเตือนระวัง) ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง

ติดตั้งเสาและฐานรากพร้อมติดตั้งป้ ายจราจรอลูมิเนียม
เตือนระวังทางแยกและระวังเด็ก จานวน 36 ชุด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 16 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

300,000 ภายในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

กองช่าง

3

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาล

ขยายเขตไฟฟ่ าให้กบั ชุมชนบ้านรอและขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะชุมชนวัดชัยมงคล รายละเอียดตามใบ
ประมาณการของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อ่างทอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า
13 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

445,000

กองช่าง

รวม

ชุมชนบ้านรอ
ชุมชนวัดชัยมงคล

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

หน่ วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
จากโครงการ
(บาท)
หลัก

1,245,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุ มชน

โครงการ

1

ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ตและถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พร้อมทางเชื่ อมทางเท้าคันหิ นและท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก จากถนนเทศบาล 5 ถึงถนน
เทศบาล 15 ตาบลตลาดหลวง อาเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
และถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมทางเชื่อมทาง
เท้าคันหิ นและท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก จากถนนเทศบาล 5 ถึงถนนเทศบาล
15 ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง

8,477,000 จากถนนเทศบาล 5
ถึงถนนเทศบาล 15
ตาบลตลาดหลวง
อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

กองช่าง

2

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัล์
ทติกคอนกรี ตหนา 0.05 เมตร ถนนรอบ
ตลาดเทศบาล 1 พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,950
ตารางเมตร และฝาบ่อพัก ตาบลตลาด
หลวง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก
คอนกรี ตหนา 0.05 เมตร ถนนรอบตลาดเทศบาล
1 พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,950 ตารางเมตร และฝาบ่อ
พัก ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

1,210,000

กองช่าง

รวม

ถนนรอบตลาด
เทศบาล 1

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

หน่ วยงาน
งบประมาณ
สถานทีด่ าเนินงาน รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

9,687,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้ องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

โครงการฝึ กอบรมและ
ส่งเสริ มอาชีพ (แผนชุมชน)
(โครงการที่ 2 หน้า 105)

ฝึ กอบรมและส่งเสริ มอาชีพใน
ชุมชน ทั้ง 22 ชุมชน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2564

มี.ค.
เม.ย.

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

ก.พ.

หน่ วยงาน

ม.ค.

สถานที่ดาเนินงาน

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

30,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสวัสดิการสังคม

รวม

30,000

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
แผนงานสาธารณสุ ข

1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
(ผลผลิต/กิจกรรม)

โครงการจัดกิจกรรมด้าน
จัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมในวันสิ่ งแวดล้อม ในวันสิ่ งแวดล้อมไทย
ไทย (โครงการที่ 1 หน้า 108)
รวม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่ วยดาเนินการ

20,000 เขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง

กองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

20,000
(อุดหนุนราย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานบริหารทัว่ ไป
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
(ผลผลิต/กิจกรรม)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาลให้
ทันสมัยภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนา
ข้าราชการไทย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
ลาดับที่ 9

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่ วยดาเนินการ

1

โครงการพัฒนาบุคลากร

2

โครงการอบรมเรื่ องการ
เพือ่ ป้องกันการทุจริ ตของ
ป้องกันการทุจริ ตของ
พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 125 ลาดับที่
10

50,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง สานักปลัดเทศบาล

3

โครงการจัดกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง

15,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง สานักปลัดเทศบาล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดทาโครงการพัฒนาตาม
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
จังหวัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
ลาดับที่ 7

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

55,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง สานักปลัดเทศบาล
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานบริหารทัว่ ไป
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ
(ผลผลิต/กิจกรรม)

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่ วยดาเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่
4

โครงการจัดงานวันเทศบาล เพือ่ เเป็ นการระลึกถึงวันจัดตั้ง
และวันจัดตั้งเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง ตาม
อ่างทอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 123 ลาดับที่ 4

15,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง สานักปลัดเทศบาล

5

โครงการประชาคมเพือ่
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

เพือ่ ดาเนินการประชาคมหรื อ
อบรมประชาชนให้มีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 123 ลาดับที่ 5

40,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง/ สานักปลัดเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

6

โครงการเลือกตั้ง
เพือ่ เลือกตั้งผูบ้ ริ หารและ
นายกเทศมนตรี และสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลแทน
สภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ตาแหน่งที่วา่ งลง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 124 ลาดับที่ 6

500,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง/ สานักปลัดเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานบริหารทัว่ ไป

7

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุ งแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(โครงการที่ 3 หน้าที่ 123)

รายละเอียดของโครงการ
(ผลผลิต/กิจกรรม)

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่ วยดาเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุ งแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน อาทิ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวม

100,000 กองคลัง เทศบาล
เมืองอ่างทอง

กองคลัง

675,000

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู จัดอบรมสัมมนาจัดกิจกรรม
งานผูเ้ กี่ยวข้องในการบริ หารจัดการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้แก่
ชุมชน (โครงการที่ 2 หน้า 118)
ประชาชนกรรมการชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องและศึกษาดูงานตาม
ความเหมาะสม

150,000 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
อ่างทอง

2

โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา
(โครงการที่ 5 หน้า 118)

50,000 เทศบาลเมือง กองสวัสดิการสังคม
อ่างทอง

จัดกิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติ
เพือ่ พัฒนาท้องถิ่นในวันสาคัญ
ต่างๆ ของชาติ ปี ละ 2 ครั้ง
รวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

200,000

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง
เหมา (ลงโป๊ ะ) 161,474 ลบ.ม.
งานขุดเปิ ดหน้าดิน 1,524 ลบ.ม.
งานดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่ องจักร 9.5% S.P.C.T 4,416
ลบ.ม. งานดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่ องจักร 9.5% M.P.C.T 930
ลบ.ม.

สถานทีด่ าเนินการ

หน่ วยดาเนินการ

1

งานขุดลอกคลองลาท่า
แดงพร้อมเสริ มคันหิ น
ต.ย่านซื่ อ อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง

3

งานปรับปรุ งเส้นท่อ

บริ เวณซอยโรงไม้เก่า ถนน
สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง

กปภ.สาขาอ่างทอง

4

งานปรับปรุ งเส้นท่อ

บริ เวณซอนปลาเค็มหลังวัดโล่ห์
สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง

กปภ.สาขาอ่างทอง

5

งานปรับปรุ งเส้นท่อ

บริ เวณหน้าร้านจักรยานตาน่า - วัด กปภ.สาขาอ่างทอง
โล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง

6

งานปรับปรุ งเส้นท่อ

บริ เวณหน้าจวนผูว้ า่ ฯ - ร้าน
ก๋ วยเตี๋ยวริ มคลอง ต.ตลาดหลวง อ.
เมือง

10,000,000.00 คลองลาท่าแดง ต.ย่านซื่อ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการของหน่ วยงานอื่นทีด่ าเนินการในเขตเทศบาลเมืองอ่ างทอง
รายละเอียดของโครงการ
ลาดับที่ โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
(ผลผลิต/กิจกรรม)

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง

กปภ.สาขาอ่างทอง

รวม 10,000,000.00
31

บัญชีจานวนครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทครุภัณฑ์
แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

ครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้ อหน้ากากกันพิษแบบครอบ
เต็มหน้า

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้ อหน้ากากกันพิษแบบ
ครอบเต็มหน้า จานวน 3 ชุด

รวม

หน่ วยงาน
สถานที่ดาเนินงาน

30,000 คู่สญ
ั ญาที่ดาเนินการ
จัดซื้ อ

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

30,000

32

บัญชีจานวนครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทครุ ภณั ฑ์
แผนงานสาธารณสุ ข

1

โครงการจัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอก จัดซื้ อเครื่ องพ่นหมอกควัน
ควัน
จานวน 2 เครื่ อง

2

โครงการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

มี.ค.
เม.ย.

ก.พ.

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

ม.ค.

สถานที่ดาเนินงาน

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

พ.ศ. 2563

พ.ย.

ครุภณ
ั ฑ์

หน่ วยงาน

ต.ค.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

118,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

จัดซื้ อคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่ อง,
เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 2 เครื่ อง, เครื่ องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่ อง
รวม

54,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม

172,000

33

บัญชีจานวนครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทครุ ภณั ฑ์
แผนงานการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

หน่ วยงาน
สถานที่ดาเนินงาน

รับผิดชอบหลัก

1

ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา

ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรี ยน
คุณภาพแห่งการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนเทศบาล
1 วัดต้นสน ตาบลตลาดหลวง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

37,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

2

ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา

ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรี ยน
คุณภาพแห่งการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนเทศบาล
3 วัดชัยมงคล ตาบลตลาดหลวง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

37,000 เทศบาลเมืองอ่างทอง กองการศึกษา

รวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

74,000

34

