
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายชุมชนก้างปลา              
หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4

 - ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 23 ต้น     
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

490,000        หมู่ท่ี 3  
    -     
หมู่ท่ี 4

กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านหนองต าเสา หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

960,000       หมู่ท่ี 5 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยนายสมบูรณ์ ดวงแก้ว 
หมู่ท่ี 7

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 75 เมตร. หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม พร้อมก่อสร้างรางวี คสล.
 ท้ังสองข้าง ยาวข้างละ 150 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

173,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายชายคลอง  ซอย 3/1  
หมู่ท่ี 1

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนท่ี 1 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ตอนท่ี 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตร.ม.
 (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1,055,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยนายส าราญ คงหนอน   
หมู่ท่ี 7

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ก่อสร้างรางวี คสล. ท้ังสองข้าง ยาวรวม 202 เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

257,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายนายคล้อย หมุนวัง     
หมู่ท่ี 1

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

462,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายป่าสาคู - บ้านในค่าย 
หมู่ท่ี 10

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,060,000 ตร.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

2,200,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเร่ิมพัฒนา ซอย 1        
 หมู่ท่ี 2

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

231,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายวังไทร - ช่องลม       
หมู่ท่ี 8

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,880,000 ตร.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

2,836,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายสวนปาล์ม              
หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 501.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

282,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายหนองธง                 
หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,118 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,472.00 ตร.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

2,395,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์
ซอย 1 หมู่ท่ี 1

 -  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 489.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

293,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าสาย    
เดชพิชัยอุทิศ  หมู่ท่ี 7

 -  ก่อสร้างท่อระบายน้ าโดยใช้ท่อ คสล. มอก.
ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก
 คสล. จ านวน 6 บ่อ และก่อสร้างรางวี คสล.ยาว 
167 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

410,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

11



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

13 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนสายคลองทราย                     
หมู่ท่ี 11

 - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้ท่อ HDPE 
PN 6 ขนาด Ø 160 มิลลิเมตร ยาว 660 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล    
 ท่ีวังก าหนด)

490,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

14 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนสายควนอิฐ                       
หมู่ท่ี 1

 - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคโดยใช้ท่อ HDPE 
PN 6 ขนาด Ø 160 มิลลิเมตร ยาว 728 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล   
ท่ีวังก าหนด)

490,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

15 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนสายควนอิฐ - เขาโร               
หมู่ท่ี 11

 - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคโดยใช้ท่อ HDPE 
PN 6 ขนาด Ø 160 มิลลิเมตร ยาว 570 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล    
ท่ีวังก าหนด)

490,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

16 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนสายโพรงงู ซอย 1                  
หมู่ท่ี 2

 - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคโดยใช้ท่อ HDPE 
PN 6 ขนาด Ø 110 มิลลิเมตร ยาว 1,265 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล    
 ท่ีวังก าหนด)

490,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

17 โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน     
(ตอน 2) หมู่ท่ี 8

 - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม 
โดยใช้หินคลุกจ านวน 150.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีวังเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

123,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

18 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านคลองนา 
หมู่ท่ี 4

 -  บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
245 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตร.ม 
โดยใช้หินคลุกจ านวน 184.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

724,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

13



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

19 โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู     
ซอย 2 หมู่ท่ี  2

 - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 
585 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,320 .00 ตร.ม 
โดยใช้หินคลุกจ านวน 351.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

158,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

20 โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู     
ซอย 3 หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 2

 - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว
1,014.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 .00
 ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 609.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

393,000  หมู่ท่ี 1  
   -      
หมู่ท่ี 2

กองช่าง

21 โครงการบุกเบิกถนนสายหนองต าเสา
ซอย 3  หมู่ท่ี 5

 - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว
370.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,295 .00 
ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 195.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

129,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

22 โครงการบุกเบิกถนนสาย             
ห้วยบ่อจันทร์ - บ้านนายดับ  ซอย 2
หมู่ท่ี 9

 - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
330.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650 .00 
ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 248.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

401,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล   
ซอย 1 (ตอน 2)  หมู่ท่ี 2

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
895.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,450.00 
ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 671.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

322,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล   
ซอย 2 (ตอน 2) หมู่ท่ี 5

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
139.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 695.00 ตร.ม
 โดยใช้หินคลุกจ านวน 105.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

48,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

25 โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล - 
ควนกอ ซอย 1 หมู่ท่ี 2

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
1,410.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,000.00 
ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 1,058.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

705,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงถนนสายทองเน้ือเก้า
 ซอย 1  (ตอน2)                        
หมู่ท่ี 9

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม
 โดยใช้หินคลุกจ านวน 75.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

36,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง
เสม็ด หมู่ท่ี 2

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500.00 
ตร.ม โดยใช้หินคลุกจ านวน 675.00 ลบ.ม (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

494,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

28 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองธง   
ซอย 1 หมู่ท่ี 5

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม
 โดยใช้หินคลุกจ านวน 132.00 ลบ.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

88,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีตสายนาออก - แสงทอง     
หมู่ท่ี 7

 - ปรับปรุงถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,120.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

423,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีรายได้ 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ต าบลท่ีวัง

 - ด าเนินกิจกรรมของโครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในต าบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

18



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
เพ่ือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท าแปลงสาธิต
การเกษตร

 - ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตาม
บทบาทภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการสุขภาพถ้วนหน้าผักสวนครัว
ร้ัวกินได้

 - ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ และเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน โดยวิธีการฝึกอบรม พร้อมด าเนินการ
จัดท าแปลงสาธิต

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.2  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี
 2564

100,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่ำอำหำรกลำงวัน                                   
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

931,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                             
 - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

323,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำหนังสือ                                            
 -  สนับสนุนค่าหนังสือเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

38,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำอุปกรณ์กำรรียน                                  
  - สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

38,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน                               
 -  สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

57,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                            
 - สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

81,700 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม (นม)   - อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดควนชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาย
คลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน

364,078 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

4 ค่าอาหารเสริม (นม)  - อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลท่ีวัง จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านชายคลอง,โรงเรียนบ้านวังยวน,
โรงเรียนวัดก้างปลา,โรงเรียนวัดควนชมและ
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

3,161,730 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

5 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
ธรรมเผด็จ , โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนวัด
ควนชม, โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนบ้าน  
วังยวน

6,600,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

6 โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสู่การ
เรียนรู้

 - จัดนิทรรศการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

 - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2563 โดย
มีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  เงินรางวัล  ค่าถ้วย
รางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเวทีเคร่ืองเสียง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

200,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 
ประจ าปี 2564

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณี  เดือนสิบ
 ประจ าปี 2564

15,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

3 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึน
ธาตุ” ประจ าปี 2564

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ" ประจ าปี
 2564

4,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ. 2563

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

4 โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณี
ชักพระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2564

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานการจัดงานเทศกาลประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2564

65,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์  - จัดงานและกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2564 เพ่ือสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป
 โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  เงินรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเวทีเคร่ือง
เสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

200,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

27



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 งานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ  - จัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ และ
โครงการ/กิจกรรมตามพระราชด าริหรือหนังสือส่ัง
การเร่งด่วนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานรัฐพิธี เช่น

150,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

 - วันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม

 - วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

 - วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

 - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  ฯลฯ

2 โครงการ "หน่ึงใจ....ให้ธรรมะ"  - จัดกิจกรรม "หน่ึงใจ...ให้ธรรมะ" 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชี
รายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

210,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุท่ีมีสิทธิได้รับ  
ตามระเบียบ

17,395,200 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

4,500,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

4 เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ  - จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ีตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)

300,000 ทต. ท่ีวัง กองสาธารณฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.  2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2563

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการคนไทยใจอาสา (เยาวชนรักษ์

บ้านเกิด)
 - ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมคนไทยใจอาสา 
(เยาวชนรักษ์บ้านเกิด) ในเขตต าบลท่ีวัง            
                                                           

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่ีวัง

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

3 โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 - ด าเนินโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เช่า ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
 ฯลฯ ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

30,000     ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

4 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ  - ด าเนินโครงการการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น
 ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

พ.ศ.  2563

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา          
ต้านยาเสพติดเทศบาลท่ีวังคัพ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลท่ีวังคัพ คร้ังท่ี 
27 ประจ าปี 2564 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง เพ่ือให้
ห่างไกลยาเสพติด

400,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม
แข่งขันกันหน่วยงานอ่ืน ๆ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตามท่ีระเบียบก าหนดให้เบิกจ่ายได้ เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

50,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

พ.ศ.  2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตยิราชนารี

 - จัดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ส าหรับหน่วยงานท่ี
มาร่วมด าเนินการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกใน
การฉีดวัคซีน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิด ค่าเวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา ถุงมือฯลฯ

50,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ

2 โครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลภายนอก 
ได้แก่ อาสาสมัครกู้ชีพ หรือบุคคลท่ัวไป ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

10,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

30,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ       
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา        
   "พระราชินี 3 มิถุนายน"

 - จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ          
"พระราชินี 3 มิถุนายน"

5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
 

1

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2563

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ส านักปลัดโครงการพัฒนาคู คลอง เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

 - จัดกิจกรรมพัฒนาคู คลอง เน่ืองในวันฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
28 กรกฎาคม

5,000  ทต.ท่ีวัง
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย

และรักษาความสะอาด
 - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ         
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ และรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล

50,000  ทต.ท่ีวัง      กอง     
สาธารณฯ

แบบ ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 254

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2  แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท่ีวัง

 - ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน           
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจ้าง
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

30,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

80,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่ีวัง

  - จัดโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่ีวัง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรับโครงการ

20,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลท่ีวัง

 - จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรับโครงการ

20,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การ
ด าเนินงาน

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ด าเนินงานและกิจกรรม
ของเทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจัดท าวารสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

100,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

6 การจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-laas) เช่น การ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมท่ีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง  - จัดท าป้ายในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล 
และ ผู้บริหาร ท่ีมีต าแหน่งว่าง เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการ
เลือกต้ัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องจ่ายในการจัดการเลือกต้ังรวมท้ังการ
สนับสนุนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

1,300,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ พนักงานจ้าง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น
 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องจ่ายในโครงการฯ

50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

9 โครงการวันท้องถ่ินไทย  - จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มีนาคม 
ของทุกปี

5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

10 โครงการวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

 - การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น
 ค่าจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าจ้างพนักงานภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ

30,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

12 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าตก ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอทุ่งสง

30,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งสง ในการจัดงานรัฐพิธี

7,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

14 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง 
(โดยใช้โครงสร้างหลังคากันสาดเดิม
บางส่วน)  หมู่ท่ี 2

 -  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

183,000    หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด

15 โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง หมู่ท่ี 2

 - ปรับปรุงห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

361,000 หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด

16 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง (โดยการร้ือกันสาด
เดิมและติดต้ังกันสาดใหม่บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร) หมู่ท่ี 2

 - ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง  
(โดยการร้ือกันสาดเดิมและติดต้ังกันสาดใหม่
บริเวณด้านหน้าอาคาร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 22 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล  ท่ี
วังก าหนด)

123,000 หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด

17 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

110,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.  กค.

18 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 130,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.  กค.
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

19 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.

20 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

21 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 ทต. ท่ีวัง สป. กค.

22 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ. กค.

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 ทต. ท่ีวัง สป. กค.

25 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุการเกษตร 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

26 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 10,000 ทต. ท่ีวัง กวผ.
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัยประจ าปี

 - การด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนประจ าปี 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

 - การเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและการจัดต้ังศูนย์อ านวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ

100,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

200,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 150,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000    ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 10,000     ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุอ่ืน 100,000    ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  -   ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง
30,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุส านักงาน 50,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

5 วัสดุงานบ้านงานครัว  - วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ า ขัน
น้ า ถังน้ า แปรงสีฟัน  ถาดใส่อาหาร น้ ายาล้างจาน
 ผงซักฟอก  ถุงขยะ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ท่ี
แขวนผ้าขนหนู น้ ายาท าความสะอาด กระดาษ
ช าระ ฯลฯ

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

6 วัสดุก่อสร้าง  - วัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดจากการใช้
งาน จ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รถจักยานยนต์ รถยนต์
ของทางราชการ ฯลฯ

50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

8 ค่าสาธารณูปโภค  - ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ีวัง

255,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

9 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้และวิทยุ เช่น 
ถ่านไฟ แบตเตอร่ี และวัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

10,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

10 ค่าวัสดุการเกษตร  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาก าจัด
วัชพืช พันธ์ุพืช วัสดุเพาะช า ปุ๋ย ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือ
ใช้ใน ศพด. สังกัดเทศบาลต าบลท่ีวัง

10,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

215,000
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563

225,000
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

47



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

500,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 20,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 30,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.4  แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายจ าเป็น เช่น รถ
กระเช้า และครุภัณฑ์อ่ืนๆ

20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก 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 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายจ าเป็น เช่น รถ
กระเช้า และครุภัณฑ์อ่ืนๆ

500,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 70,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 600,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง   

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุอ่ืน 5,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02/1

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 15,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 10,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เคร่ืองปรับอากาศ 66,100 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 36,000     ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
2 โต๊ะท างาน 5,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.2  แผนงำนกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2563

ล ำดับท่ี

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 17,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด  

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 23,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
 

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 27,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2563
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง 7,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 2,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 2,600 ทต. ท่ีวัง กอง

สาธารณสุข

สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.5 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับท่ี

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.6 แผนงำนสำธำรณสุข

2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 2,400,000 ทต. ท่ีวัง กอง 

สาธารณสุข
 

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 ทต. ท่ีวัง กอง 

สาธารณสุข
 

 

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

พ.ศ.2564

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
2563

4.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
2563 พ.ศ.2564
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.75 490,000.00 0.79 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 21.80 17,558,000.00 28.16 กองช่าง
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.50 60,000.00 0.10 ส านักปลัด
2.2 แผนงานการเกษตร 2 1.50 40,000.00 0.06 ส านักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.50 155,000.00 0.25 ส านักปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา 6 4.51 11,744,508.00 18.84 กองการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.76 484,000.00 0.78 กองการศึกษา
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง 4 3.01 22,405,200.00 35.94 ส านักปลัด
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.01 120,000.00 0.19 ส านักปลัด
4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.50 450,000.00 0.72 กองการศึกษา

4.4 แผนงานสาธารณสุข 3 2.26 90,000.00 0.14 กองสาธาฯ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.50 10,000.00 0.02 ส านักปลัด
5.2 แผนงานสารณสุข 1 0.75 50,000.00 0.08 ส านักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 26 19.55 2,884,000.00 4.63 สป.กวผ.กค.
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 9.02 1,205,000.00 1.93 ส านักปลัด
6.3 แผนงานการศึกษา 10 7.52 510,000.00 0.82 กองการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข 10 7.52 1,800,000.00 2.89 กองสาธาฯ
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 10 7.52 2,245,000.00 3.60 กองช่าง
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.50 40,000.00 0.06 ส านักปลัด

รวม 133 100 62,340,708.00 100
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