
รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ  -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทตกิ หมูที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสายถ้ําพระกรุ- คอนกรีตสายถํ้าพระกรุ-สามแยกบานนายสุรินทร สังขแกว 5

สามแยกบานนายสุรินทร  สังขแกว หมูที่ 5  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,095 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,380

ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตําบลที่วงักาํหนด)

งบประมาณ 2,444,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

     - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพรอม

๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๑  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา พนังกั้นน้ํา และบํารุงรักษาคคูลอง

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

พ.ศ.๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

๒ โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ  -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทตกิ หมูที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสายวงแหวนฝง คอนกรีตสายวงแหวนฝงตะวนัออกบานในคาย - บานนาง ๘

ตะวันออกบานในคาย-บานนางสาคร สาคร หมูที่ 10   ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 850

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา

3,400 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตําบลที่วงักาํหนด)

งบประมาณ 2,055,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน

     - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพรอม

๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๑  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา พนังกั้นน้ํา และบํารุงรักษาคคูลอง

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

พ.ศ.๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสนับสนุนศูนยบริการ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน ทต. สํานักปลดั

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กจิกรรมตามบทบาทภารกิจของศนูยบริการและถาย ที่วงั

ประจําตําบลที่วัง ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล งบประมาณ

30,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

2 โครงการปองกันและกําจัดโรคแมลง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนัและกาํจดั ทต. สํานักปลดั

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลุมพฒันาอาชีพ และ สนับสนุนศนูยถายทอดเทศโนโลยีการเกษตร

๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๒  การพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว

2 โครงการปองกันและกําจัดโรคแมลง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนัและกาํจดั ทต. สํานักปลดั

ศัตรูยางพารา โรคแมลงศตัรูยางพารา เชน คาวทิยากร คาอาหาร ที่วงั

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ และ

คาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ 

งบประมาณ  30,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ

เกษตร
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลุมพฒันาอาชีพ และ สนับสนุนศนูยถายทอดเทศโนโลยีการเกษตร

๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๒  การพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ทต. สํานักปลดั

เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวทิยากร ที่วงั

คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ   และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ  งบประมาณ  55,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการ

เกษตร  งานสงเสริมการเกษตร

4 โครงการอบรมประมงอาสา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมประมงอาสา ทต. สํานักปลดั

เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวทิยากร ที่วงั

คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ  งบประมาณ 30,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปราฏตามแผนงานการ

เกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลุมพฒันาอาชีพ และ สนับสนุนศนูยถายทอดเทศโนโลยีการเกษตร

๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พฒันาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๒  การพฒันาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว

5 โครงการอบรมปศุสัตวอาสา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมปศุสัตวอาสา ทต. สํานักปลดั

เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวทิยากร ที่วงั

คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ  และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ  งบประมาณ 30,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการ

เกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการวันเด็กแหง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวนัเด็กแหงชาติประจําป 2556 ทต. สํานักปลดั

ชาติ ของเทศบาลตําบลที่วงั เชน คาจดัเตรียมสถานที ่คาอาหาร คาอาหารวาง ที่วงั

คาเครื่องดื่ม คาของขวญั ของรางวัลสําหรับเด็กที่เขารวมกจิกรรม คาวสัดุ

อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการฯลฯ

งบประมาณ 100,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

๒ โครงการบัณฑิตนอย  - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ทต. สํานักปลดั

คาจดัเตรียมสถานที่ฯลฯและคาใชจายอื่นที่จาํเปนในการจัดโครงการฯลฯ ที่วงั

งบประมาณ 40,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๓ โครงการเปดโลกทัศนสู  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเปดโลกทศันสูโลกกวาง ทต. สํานักปลดั

โลกกวาง สําหรับเด็กศนูยพฒันาเดก็เลก็ของเทศบาล เพื่อเด็กจะไดเรียนรูนอก ที่วงั

หองเรียน เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคา

ใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการฯลฯ งบประมาณ 6๐,๐๐๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศกึษากอนวัยเรียนและประถมศกึษา

4 โครงการสานสัมพันธ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสานสัมพนัธศนูยพฒันา ทต. สํานักปลดั

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดก็เลก็และผูปกครอง  เพื่อเสริมสรางความสมัพนัธ  เชน คาอาหาร ที่วงั

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ สําหรับการจัดกจิกรรม และ

คาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ       งบประมาณ

 50,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงาน

การศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

10



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

5 โครงการศูนยเด็กกาว  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการศนูยเดก็กาวไกล ในการนํา ทต. สํานักปลดั

ไกล เดก็เขารวมประกวด แขงขันทักษะทางวชิาการ เชน คาพาหนะ คาอาหาร ที่วงั

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาที่พกั และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายใน

โครงการ ฯลฯ งบประมาณ 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

6 โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดศกึษาดงูานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน ทต. สํานักปลดั

มหกรรมการศึกษา ใหแกบุคลากรทางการศกึษา   เชน  คาพาหนะ  คาที่พกั  คาอาหาร ที่วงั

ทองถิ่น คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ

ฯลฯ  งบประมาณ  50,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

11



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๗ โครงการสนับสนุนคาใช คาอาหารกลางวัน ทต. สํานักปลดั

จายการบริหารสถาน  - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนกัเรยีนศนูยพฒันาเดก็เลก็ ที่วงั

ศึกษา เทศบาลตําบลที่วงั  จาํนวน 2 ศนูย   งบประมาณ 42,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศกึษา

คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเดก็ไปสถานพยาบาลสําหรับเด็กนกัเรยีน ที่วงั

ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลที่วงั  จาํนวน 2 ศนูย   งบประมาณ

1,700.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศกึษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

๑๒



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

วัสดุการศึกษา ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุการศกึษาและสื่อการเรียนการสอนใหแกเดก็นกั ที่วงั

เรียนศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลที่วงั จาํนวน ๒ ศนูย  งบประมาณ

102,0๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงาน

การศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

วัสดุสํานักงาน ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง ที่วงั

สิ่งพมิพตางๆ ชั้นวางรองเทา เครื่องชั่งน้ําหนัก ที่วดัสวนสูง ฯลฯ สําหรับ

ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลที่วงั     งบประมาณ 20,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศกึษา

๑๓



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

วัสดุงานบานงานครัว ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา ขันน้ํา ที่วงั

ถังน้ํา แปรงสีฟน  ถาดใสอาหาร  น้ํายาลางจาน  ผงซกัฟอก  ถุงขยะ

ไมกวาด พรมเช็ดเทา ที่แขวนผาขนหนู น้ํายาทําความสะอาด   กระดาษ

ชําระ ฯลฯ   งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษาปรากฎตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสีย ที่วงั

หายจําเปนตองบํารุงรักษาซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิเชน

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ สําหรับศนูยพฒันา

เดก็เลก็เทศบาลตาํบลที่วงั  งบประมาณ  15,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศกึษา ๑๔



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

คาใชจายอื่น ๆ ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจดัการศกึษาบุคลากรทางการ ที่วงั

ศกึษาของศนูยพฒันาฯ  เทศบาลตําบลที่วงัใหมปีระสิทธภิาพในการ 

ปฏิบัตงิาน เชน คาลงทะเบียน คาที่พกั คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

ฯลฯ   งบประมาณ  50,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษาปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

8 โครงการอาหารกลาง อาหารเสริมนม ทต. สํานักปลดั

วันและอาหารเสริม(นม)  - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรยีนโรงเรียนวดัธรรมเผด็จ ที่วงั

จาํนวน 190 คน  เฉลี่ยคนละ ๗ บาท ตอวัน   จาํนวน ๒๖๔ วนั

งบประมาณ 351,120.- บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

15



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรยีนโรงเรียนบานชายคลอง ทต. สํานักปลดั

จาํนวน  487 คน  เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน   จาํนวน  ๒๖๔ วนั ที่วงั

งบประมาณ 899,980.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรยีนโรงเรียนวดักางปลา ทต. สํานักปลดั - เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรยีนโรงเรียนวดักางปลา ทต. สํานักปลดั

จาํนวน 404 คน  เฉลี่ยคนละ 7 บาท  ตอวัน  จาํนวน 264 วนั ที่วงั

งบประมาณ ๗46,60๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรยีนโรงเรียนวดัควนชม ทต. สํานักปลดั

จาํนวน ๒๖3 คน  เฉลี่ยคนละ 7 บาท  ตอวัน   จาํนวน  ๒๖๔ วนั ที่วงั

งบประมาณ 4๘6,0๓๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา 16



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรยีนโรงเรียนบานวังยวน ทต. สํานักปลดั

จาํนวน 274 คน  เฉลี่ยคนละ  7 บาท ตอวัน   จาํนวน  264  วนั ที่วงั

งบประมาณ 506,360.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุหนุนทั่วไป   ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรยีนศนูยพฒันาเดก็เลก็ ทต. สํานักปลดั - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรยีนศนูยพฒันาเดก็เลก็ ทต. สํานักปลดั

วดัควนชม จาํนวน ๘6 คน เฉลี่ยคนละ ๗ บาท ตอวัน จาํนวน 280 วนั ที่วงั

งบประมาณ ๑๖8,56๐.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรยีนศนูยพฒันาเดก็เลก็ ทต. สํานักปลดั

บานชายคลอง จาํนวน ๘4 คน เฉลี่ยคนละ ๗ บาท ตอวัน  จาํนวน ที่วงั

๒๘๐ วนั งบประมาณ 164,640.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา 17



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเดก็นกัเรยีน ที่วงั

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯจาํนวน

5 โรงเรียน รวมจาํนวนนักเรยีน 1,618 คน จาํนวน 200 วนั วนัละ

13 บาท งบประมาณ 4,206,800.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียน

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ตูเหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก

สํานักงาน  - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก จาํนวน 1 ใบ เพื่อใชในการ ทต. สํานักปลดั

จดัเกบ็เอกสารตาง ๆ เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ

งบประมาณ 3,800.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผน

งานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

18



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ตูเหล็ก

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กชนิดบานเปด จาํนวน 2 ใบ เพี่อใชในการ ทต. สํานักปลดั

จดัเกบ็เอกสารตาง ๆ เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ 

งบประมาณ 7,600.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผน

งานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษางานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

ฉากกั้นหอง

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อฉากกั้นหองพรอมอุปกรณ เพื่อใชในการกั้นหอง ทต. สํานักปลดั

เรียนสําหรับศนูยพฒันาเดก็เลก็บานชายคลอง เนื่องจากไมมรีาคากาํหนด ที่วงั

ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตาม

คณุลักษณะเฉพาะ  งบประมาณ  60,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศกึษา 19



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร ทต. สํานักปลดั

คอมพิวเตอร  - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ที่วงั

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง คณุลักษณะพื้นฐาน 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ    งบประมาณ 15,000.-บาท 

ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศกึษาเรียนและประถมศกึษา

เครื่องปริ้นเตอร

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ (18 ทต. สํานักปลดั

หนา/นาที) จาํนวน 1 เครื่อง มคีณุลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตร ที่วงั

ฐานครุภณัฑ   งบประมาณ 3,600.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏ

ตามแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

20



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

      สังคมที่ดข้ึีน

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติและ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมสนับสนุนการศกึษาทกุระดบั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๑๑ โครงการปรับปรุงตอ  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมศนูยพฒันาเดก็เลก็บานชายคลอง (ตาม ทต. สํานักปลดั

เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วงักาํหนด) งบประมาณ 450,000.-บาท ที่วงั

บานชายคลอง ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศกึษา งานะดับกอน

วยัเรียนและประถมศกึษา

12 โครงการกอสรางหองน้ํา  - เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ําศนูยพฒันาเดก็เลก็วดัควนชม ขนาดกวาง สํานักปลดั12 โครงการกอสรางหองน้ํา  - เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ําศนูยพฒันาเดก็เลก็วดัควนชม ขนาดกวาง สํานักปลดั

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลที่วงักาํหนด) ทต.

ควนชม งบประมาณ  500,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม ที่วงั

แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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 โครงการงานรัฐพิธีและวัน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพธิแีละวนัสําคญั ทต. สํานักปลดั

สําคัญของชาติ ตาง ๆ เชน วนัปยมหาราช, วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ที่วงั

ธนัวาคม, วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯลฯ

คาจดัเตรียมและตกแตงสถานที ่คาจดัซื้อธงตางๆ ปายสัญ

ลักษณ ดอกไมธปูเทียน พวงมาลา พานพุมถวายสกัการะฯลฯ

และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในการจัดงาน งบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติ

      และสงัคมที่ดข้ึีน

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สงเสริมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีภมูปิญญาทองถ่ิน

และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในการจัดงาน งบประมาณ

50,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๒ โครงการจัดงานพิธีการทาง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการพิธทีางศาสนาและ ทต. สํานักปลดั

ศาสนาและการจัดกิจกรรมวัน วนัสําคญัตางๆ ทางศาสนา เชน วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา   ที่วงั

สําคัญทางศาสนา วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขาพรรษา  วนัออกพรรษา  วนัสารท

เดอืนสิบ ฯลฯ  งบประมาณ 20,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิ

รายได   ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ

นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

22



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติ

      และสงัคมที่ดข้ึีน

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สงเสริมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีภมูปิญญาทองถ่ิน

๓ โครงการสงเสริมการจัดงาน  - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจํา ทต. สํานักปลดั

ประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕๕ โดยมคีาใชจาย เชน คาจดัเตรียมสถานที ่คาอาหาร ที่วงั

คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เงนิรางวัล คาถวยรางวลั คาประชา

สัมพนัธ   คาเชาเวทีเครื่องเสียงอุปกรณไฟฟา   คาจางเหมา

บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองใชเพื่อการนี้ ฯลฯ

งบประมาณ  200,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได งบประมาณ  200,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได 

ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

๔ โครงการวันกตัญูผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรม เชน คาจดัเตรียม ทต. สํานักปลดั

สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท ที่วงั

คาเครื่องเสียง คาของขวญัสําหรับผูสูงอายุ คามหรสพ คาจดั

ดอกไมสด คาน้ําอบไทย ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ  งบประมาณ 200,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนา

วฒัธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๓  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม

   -  วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาศกัยภาพทางดานการศึกษา สงเสริมและอนุรักษประเพณีวฒันธรรมทองถ่ิน พฒันาคนใหมคีณุธรรม จริยธรรม มจีติสํานึกเพื่อชีวติ

      และสงัคมที่ดข้ึีน

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สงเสริมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีภมูปิญญาทองถ่ิน

๕ โครงการสืบสานประเพณีวัฒน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสาน ทต. สํานักปลดั
ธรรมกิจกรรมงานชักพระ ประเพณีวฒันธรรมกจิกรรมงานชักพระใหกบัวัดและสาํนัก ที่วงั

สงฆ หรือ ที่พกัสงฆ ในเขตตาํบลที่วงั เปน วสัดุอุปกรณ ที่ใช

ในการตกแตงเรือพระเพื่อเขารวมประเพณีชักพระของอําเภอ

ทุงสง  งบประมาณ 210,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปลูกปาชุมชน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกจิกรรม ทต. สํานักปลดั

ปลูกปาคนืธรรมชาติ เชน คาพันธไม คาวสัดุอุปกรณและคาใช ที่วงั

จายอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ  ๕0,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการเกษตร  งานสงเสริม

การเกษตร

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สรางจติสํานึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ.  ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๔  การพฒันาดานสิ่งแวดลอม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการธนาคารขยะ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการธนาคารขยะ เชน ทต. สํานักปลดั

คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวทิยากร คาพาหนะ ที่วงั

คาที่พกั คาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่

จาํเปนตองจายในโครงการฯลฯ งบประมาณ 300,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  บําบัดและกาํจดัขยะมลูฝอย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ.  ๒๕๕6

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๔  การพฒันาดานสิ่งแวดลอม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อเปนการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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 เงินสมทบกองทุน  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนดวยหลักประชาชน ทต. สํานักปลดั

สวัสดิการชุมชน ออม 1 สวน เทศบาล 1 สวน  และรัฐบาล 1 สวน  ตามหนังสอื ที่วงั

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ว2502 ลงวนัที่ 20

สิงหาคม 2553  งบประมาณ 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

๒ ปองกันและแกไขปญหา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง ทต. สํานักปลดั

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๒ ปองกันและแกไขปญหา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง ทต. สํานักปลดั

ยาเสพติด การดาํเนินงานตามยุทธศาสตร "พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด" เชน ที่วงั

สนับสนุนศนูยบําบัดผูตดิยาเสพตดิ การอบรมใหความรูกบักลุมเสี่ยง

การจดักจิกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดและกจิกรรมตางๆ โดยจาย

เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ   งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน  งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๓ พัฒนาสงเสริมศักยภาพ  - เพื่อจายเปนคาจดัโครงการพฒันาสงเสริมศกัยภาพผูดแูละผูสูงอายุ ทต. สํานักปลดั

ผูดูแลผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ ที่วงั

คาพาหนะ คาวทิยากร คาที่พกั และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจาย

ในโครงการในการศึกษาดงูานและจดัประชุมของผูดแูลผูสูงอายุ

งบประมาณ 150,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

สรางความเขมแข็งของชุมชนสรางความเขมแข็งของชุมชน

4 คนไทยใจอาสา  - เพื่อจายเปนคาจดัโครงการคนไทยใจอาสา ในการรวมบาํเพ็ญ ทต. สํานักปลดั

ประโยชนตอสวนรวม  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม ที่วงั

คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ    และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครง

การ ฯลฯ งบประมาณ 30,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัความเขมแข็งของชุมชน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

5 ตลาดสุขภาพ  - เพื่อจายเปนคาจดัโครงการตลาดสขุภาพ  เชน   คาจดัสถานที ่ ทต. สํานักปลดั

คาประชาสัมพนัธโครงการ คาอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จาํ ที่วงั

เปนตองจายในโครงการ ฯลฯ    งบประมาณ 30,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสรางความเขมแข็งของชุมชน

6 เขาคายฝกอบรม  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมลูกเสอืชาวบาน เชน ทต. สํานักปลดั6 เขาคายฝกอบรม  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมลูกเสอืชาวบาน เชน ทต. สํานักปลดั

ลูกเสือชาวบาน คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม  คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ  ที่วงั

คาวทิยากร  และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ

งบประมาณ  80,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

ความเขมแข็งของชุมชน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๗ จัดการแขงขันกีฬาตานยา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดการแขงขันกฬีาตานยา ทต. สํานักปลดั

เสพติด เทศบาลที่วังคัพ เสพติด  เทศบาลที่วงัคพั  ครั้งที ่๒2  ประจําป ๒๕๕6  เชน  คาเงนิ ที่วงั

รางวัล คาถวยรางวลั คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาตอบแทนกรรมการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ เปนการสรางความสมั

พนัธของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วงัเพื่อใหหางไกลยาเสพตดิ

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและ

นันทนาการ

๘ สงทีมกีฬาและกรีฑารวม  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทมีกฬีาเขารวมแขงขันกบัหนวย ทต. สํานักปลดั

แขงขันกับหนวยงานอื่นๆ งานอื่นๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณกฬีา คาชุดกฬีาฯลฯ คาใชจาย ที่วงั

อื่น ๆ   ตามที่ระเบียบกาํหนดใหเบิกจายได   (ตามหนังสอืกระทรวง

มหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๕๘๙   ลงวนัที่  3 สิงหาคม  2547 )

เพื่อเปนการสรางความสมัพนัธระหวางหนวยงานตางๆ  งบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและนันทนาการ

๓๐



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๙ แขงขันกีฬาที่วังเกมส  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการแขงขันกฬีา ทต. สํานักปลดั

ที่วงัเกมส เชน คาจดัเตรียมสถานที ่คาอุปกรณกฬีา คาเบี้ยเลี้ยง ที่วงั

คาถวยรางวลั ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบกาํหนดใหเบิก

จายได เพื่อสรางความสามคัคขีองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วงั

งบประมาณ  320,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานกฬีาและ

นันทนาการนันทนาการ

๑๐ ฝกอบรมทักษะฟุตบอล  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมอบรมทักษะฟตุบอล ทต. สํานักปลดั

สําหรับเยาวชน สําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลที่วงั เชน คาวทิยากร คาอาหาร ที่วงั

คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม  คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น

ที่จาํเปนตองใชเพื่อการนี้ฯลฯ  งบประมาณ  80,000.-บาท  ตั้งจาย

จากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ

๓๑



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการจดัสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

11 โครงการอบรมผูตัดสิน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมฝกอบรมผูตดัสินกฬีา

กีฬาฟุตบอล ฟตุบอล เชน คาวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม

คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ   คาใชจายอื่นที่จาํเปนตองใชเพื่อการนี้ ฯลฯ

งบประมาณ  50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและ

นันทนาการ

๑๒ โครงการอุดหนุนโครงการ  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกบั หมูที่ 4 ตามโครงการแขงขันกฬีา ทต. สํานักปลดั

แขงขันกีฬาบานฉางคัพ บานฉางคพั  ครั้งที ่4 ประจําป 2556  เปนการสงเสริมใหเยาวชน ที่วงั

ครั้งที่ 4 และประชาชนไดเลนกฬีามีความรรูักสามคัค ี งบประมาณ

30,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ

๓๒



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเงินสมทบ  - เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ ทต. สํานักปลดั

หลักประกันสุขภาพ พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ที่วงั

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปราฏตามแผน

งานงบกลาง  งานงบกลาง

2 โครงการรณรงคควบ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดรณรงคควบคมุโรคพษิสุนัขบา เชน ทต. สํานักปลดั

คุมโรคพิษสุนัขบา คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม สําหรับหนวยงานที่มารวมดาํเนิน ที่วงั

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน

คุมโรคพิษสุนัขบา คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม สําหรับหนวยงานที่มารวมดาํเนิน ที่วงั

การคาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉดีวคัซนีและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ   งบประมาณ 15,000.-บาท   ตั้งจายจาก

เงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕  การพฒันาดานคุณภาพชีวติและสงัคม

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ีมคีวามรูดานการปองกนัโรค การออกกาํลังกาย สกดักั้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ การกฬีาเปนเลิศ

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒  สงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน

๓ โครงการพัฒนางาน  - เพื่อจายเงนิอุดหนุนให อสม.จดักจิกรรมตาง ๆ จาํนวน ๑๑ หมูบาน

สาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท  เชน การพฒันาศกัยภาพดานสาธารณสุข

การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ   การจดับริการสุขภาพเบื้อง

ตนในศูนยสาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว

ของ ฯลฯ  งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

๓๔



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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 โครการเทศบาลพบ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ทต. สํานักปลดั

ประชาชน เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ ที่วงั

และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ   ในการจัดการ

พบปะพูดคยุแลกเปลี่ยนและเสนอผลการปฏิบัตงิานและจดัใหมกีาร

บริการของเทศบาลกับประชาชน  งบประมาณ  100,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน

      เปนสากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความ

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๒ โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจายการจดัทาํแผนพัฒนาสามปและจดัเสวนา ทต. สํานักปลดั
สามปและเวทีเสวนา ประชาคมของเทศบาลตําบลที่วงั  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง ที่วงั

ประชาคม คาเครื่องดื่ม  คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ  และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ   งบประมาณ 10,000.-บาท   ตั้งจายจาก

เงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน

      เปนสากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความ

๓ โครงการจัดทําแผน  - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทาํแผนชุมชน   เชน   คาอาหาร ทต. สํานักปลดั

ชุมชน คาอาหารวาง   คาเครื่องดื่ม   คาวสัดุอุปกรณตาง ๆ   คาพาหนะ ที่วงั

คาวทิยากร   คาที่พกั   และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครง

การ ฯลฯ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถผูนําองคกรชุมชนและกลุม

อาชีพในการจัดอบรมระดมความคดิเห็นในการจัดทาํแผนชุมชน
แบบมีสวนรวม  งบประมาณ 90,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายไดแบบมีสวนรวม  งบประมาณ 90,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัสรางความเขมแข็งของชุมชน
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๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สงเสริมระบบปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ 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 โครงการรักษาความสงบ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเผนแพรณรงคประชาสัมพนัธปองกนั

เรียบรอยและความ อุบัตเิหตุบนทองถนนและการจัดตั้งศนูยอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล

ปลอดภัยใหกับ ปใหม  เทศกาลสงกรานต  และกจิกรรมงานประเพณีตาง ๆ เปนคาอาหาร

ประชาชน คาอาหารวาง  และคาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เบิกจาย

ไดตามระเบียบฯ ฯลฯ    งบประมาณ  150,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกนั

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

     สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกนั

ภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั

๒ โครงการฝกอบรมหนึ่ง  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูสําหรับเจาหนาที่ และ ทต. สํานักปลดั

ตําบลหนึ่งทีมกูภัย อาสาสมัครทีมกูภยัของเทศบาลตําบลที่วงั คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร ที่วงั

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตอง

จายในโครงการ ฯลฯ    งบประมาณ 50,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกนั

ภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั
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๒. แนวทางการพัฒนาที่  ๒  สงเสริมระบบปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

   - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

     สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6

๓ โครงการฝกทบทวน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกนัภัยฝาย

อาสาสมัครปองกันภัย พลเรือน (อปพร.)  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง

ฝายพลเรือนและระงับ คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ

อัคคีภัย(อปพร.) ฯลฯ งบประมาณ  150,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคภียัระงับอัคคภียั
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดทําเอกสาร  - เพื่อจายเปนคาจดัทาํเอกสารเผยแพรการดาํเนินงานและกจิกรรมของ ทต. สํานักปลดั

เผยแพรการดําเนิน เทศบาลตําบลที่วงั เชน คาจดัทาํวารสาร คาวสัดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ และ ที่วงั

งาน คาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในการจัดทาํ งบประมาณ 120,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

      สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๕6

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่
พ.ศ. ๒๕๕6

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕5

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๓  เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
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รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑ โครงการทุนการ  - เพื่อจายสําหรับทุนการศกึษาบุคลากรของเทศบาล   ตามประกาศกระทรวง ทต. สํานักปลดั

ศึกษาขององคกร มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3137 ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2547  เรื่อง หลัก ที่วงั

ปกครองสวน เกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศกึษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทองถิ่น ศกึษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง    งบประมาณ  150,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

๒ คาจางเหมา  - เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการ   เชน  คาเชาทรัพยสิน  คาเบี้ยประกัน ทต. สํานักปลดั

บริการ คาธรรมเนียมในการรังวดัที่ดนิ  คาธรรมเนียมตดิตั้งไฟฟา   คาจางเหมาติดตั้ง ที่วงั

ระบบเสียงตามสายภายในสาํนักงาน   คาเชาพื้นที่เวบ็ไซตพรอมปรับปรุงขอมูล

ขาวสารกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาล  คาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ คาจดั

ทําแผนสปอรตประชาสัมพนัธ    คาจางเหมาสําหรับการวิจยัเพื่อประเมินผลใน

การพฒันาองคกร คาเยบ็เขาปกหนังสอื  คาถายเอกสารทางราชการ คาจางจดั

ทําปายผาไวนิลในการจัดประชุมตางๆและบนัทึกขอมูลลงโปรแกรมคอมพวิเตอร

และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป

40



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการ เชน  คาจางจดัทาํปายผาไวนิล ทต. สํานักปลดั

ในกิจกรรมตางๆ  คาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ  คาจางเหมาแรงงานบุคคล ที่วงั

ภายนอกและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจาํเปน ฯลฯ   งบประมาณ

๕๐,๐๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

 - เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการใหไดมาซึ่งบริการ  เชน คาจางเหมาจัดทาํ ทต. สํานักปลดั

ปายไวนิลในการจัดกจิกรรมตางๆ คาจดัทาํแผนสปอรตประชาสัมพนัธ  คาเยบ็ ที่วงั

เขาปกหนังสอื  คาถายเอกสารทางราชการ ฯลฯ  งบประมาณ  50,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

การศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจดัทาํแผนสปอรต ทต. สํานักปลดั

ประชาสัมพนัธ คาเขาปกหนังสอื คาจางเหมาจัดทาํปายไวนิลในการจัดกจิกรรม ที่วงั

ตางๆ คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉดีพนหมอกควนั ฯลฯ    งบประมาณ

๑๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

๔๑



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการจางเหมา และคาจางจดัทาํ ทต. กองคลงั

ปายประชาสัมพนัธในการจัดเกบ็ภาษีตาง ๆ ฯลฯ  งบประมาณ 50,000.-บาท ที่วงั

ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร

งานคลัง

 - เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน ซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ทต. กองชาง - เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน ซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ทต. กองชาง

คาธรรมเนียมในการรังวดัที่ดนิ วางทอระบายน้ํา คาจางเหมาขุดลอกคคูลอง ที่วงั

คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมตดิตั้งไฟฟาประปา คาจางถายเอกสาร ฯลฯ    

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตามแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๓ โครงการงานวัน  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมวนัทองถ่ินไทย/วนัเทศบาล 24 ทต. สํานักปลดั

ทองถิ่นไทย/วัน เมษายน ของทุกป เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ ที่วงั

เทศบาล ตาง ๆ  และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ    งบประมาณ

10,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหาร

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

๔๒



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4 โครงการเพิ่ม  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนาทัศนศกึษาใหแก ผูบริหาร ทต. สํานักปลดั

ศักยภาพคณะ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาล ที่วงั

ผูบริหาร  สมาชิก เชน คาวทิยากร คาของที่ระลึกในการศกึษาดงูาน คาอาหาร คาอาหารวาง

สภาเทศบาล คาเครื่องดื่ม คาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการ

พนักงานเทศบาล ฯลฯ  งบประมาณ  500,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผน

และพนักงานจาง งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไปและพนักงานจาง งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

5 โครงการอบรม  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูบริหาร สมา ทต. สํานักปลดั
คุณธรรมจริยธรรม ชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาล เชน ที่วงั

สําหรับผูบริหาร   คาวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคาใชจายอื่น
สมาชิกสภาเทศบาล ที่จาํเปนตองจายในโครงการฯลฯ   งบประมาณ 50,000.-บาท    ตั้งจายจาก
พนักงานเทศบาล เงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

๔๓



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

6 โครงการจัดทํา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทาํแผนที่ภาษขีองเทศบาล เชน คาจาง ทต. คลงั

แผนที่ภาษี พนักงานสาํรวจขอมูลภาคสนาม   คาจางพนักงานจดัทาํแผนที่แมบทและคดั ที่วงั

ลอกขอมูล คาถายเอกสารสิทธิ์ที่ดนิ คาวสัดุอุปกรณ คาประสานงานกับหนวย

งานที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นที่จาํเปนตองจายในโครงการฯลฯ  งบประมาณ

250,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลังงานบริหารงานคลัง

๗ คาบํารุงรักษาและ  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหายจํา ทต. สํานักปลดั

ซอมแซม เปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานตามปกต ิเชน เครื่องถาย ที่วงั

เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถยนต  รถจกัรยานยนต โตะ เกาอี้  เครื่องปรับ

อากาศ มเิตอรไฟฟา  มเิตอรน้ํา  และครภุณัฑอื่น ๆ ฯลฯ   งบประมาณ

๖๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๔๔



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหาย ทต. สํานักปลดั

จาํเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิเชน ที่วงั

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถจกัยานยนตฯลฯ งบประมาณ

50,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหาย ทต. สํานักปลดั

จาํเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานตามปกต ิ เชน ที่วงั

เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ  เกาอี้ และครภุณัฑอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงาน

การศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหาย ทต. สํานักปลดั

จาํเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ  เชน ที่วงั

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควนั ฯลฯ   งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข

๔๕



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหาย ทต. กองคลงั

จาํเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เชน ที่วงั

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  รถจกัรยานยนต  โตะ  เกาอี้ ฯลฯ และ

ครุภณัฑอื่น ๆ  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฎตาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน ครุภณัฑที่ชํารุดเสียหาย ทต. กองชาง

จาํเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิเชน ที่วงั

รถบรรทุกขยะ รถกระเชา และครภุณัฑอื่น ๆ คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดนิและ

สิ่งกอสราง เชน ซอมแซมถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอม

แซมทรพัยสินอื่นๆ เชน ซอมแซมมเิตอรไฟฟาฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบหรือ

ในกิจการของเทศบาลตําบลที่วงั   งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจาก

เงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและชุมชน

๔๖



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

8 โครงการจัดซื้อ ว ัสดุสํานักงาน ทต. สํานักปลดั

วัสดุและครุภัณฑ  - เพื่อจายเปนคาวสัดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  กระดาษตอเนื่อง  ปากกา ที่วงั

ยางลบ  ดนิสอ  แฟม  ตรายาง  ไมบรรทัด  กาว ฯลฯ     งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

 งานบริหารทั่วไป

ทต. สํานักปลดัทต. สํานักปลดั

                                              - เพื่อจายเปนคาวสัดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  กระดาษตอเนื่อง  ปากกา ที่วงั

ยางลบ  ดนิสอ  ตรายาง  แฟม  และสิ่งพมิพตาง ๆ ฯลฯ      งบประมาณ

๒๐,๐๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได    ปรากฎตามแผนงานการศกึษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดนิสอ ทต. กองคลงั

ตรายาง แฟม กาว ฯลฯ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได ที่วงั

ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

๔๗



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดนิสอ ตรายาง ทต. กองชาง

แฟม สิ่งพมิพตางๆ ฯลฯ   งบประมาณ 4๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได ที่วงั

ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาและวทิยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ สวติซไฟ ถานไฟ ที่วงั - เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาและวทิยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ สวติซไฟ ถานไฟ ที่วงั

แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ  และวสัดุไฟฟาอื่น ๆ  ที่จาํเปนตองใช   งบประมาณ

๑๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

 - เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาและวทิยุ  เชน สวติซ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถานไฟ ทต. สํานักปลดั

แบตเตอรี่ฯลฯ และวสัดุไฟฟาอื่น ๆ ที่จาํเปนตองใช งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท ที่วงั

ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฎตามแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

๔๘



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟาและวทิยุ  เชน ถานไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ และ ทต. กองชาง

วสัดุไฟฟาอื่น ๆ ที่จาํเปนตองใช   งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจาก ที่วงั

เงนิรายได ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ

และชุมชน

วัสดุงานบานงานครัว ทต. สํานักปลดัวัสดุงานบานงานครัว ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา จาน ชุดกาแฟ ที่วงั

ชอน  ถังน้ําสแตนเลส  น้ํายาและอุปกรณทําความสะอาด  ไมกวาดดอกหญา

กระดาษชําระ ฯลฯ   งบประมาณ  ๒5,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุกอสราง ทต. กองชาง

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงานและ ที่วงั

สิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี

ทราย บล็อก แผนเหล็ก เสาเหล็ก คมีเหล็กเสน ทินเนอร ตะปู คอน ฯลฯ

งบประมาณ  500,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๔๙



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัสดุยานพาหนะและขนสง ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณและเครื่อง ที่วงั

อะไหลรถยนต   รถจกัรยานยนต  เชน  แบตเตอรี่  หัวเทยีน  ยางนอก ยางใน

กระจก  ไสกรอง ฯลฯ    งบประมาณ  15,000.-บาท   ตั้งจายจากงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณและเครื่อง ทต. สํานักปลดั

อะไหลรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หมอแบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  กระจก ที่วงั

ไสกรอง ฯลฯ  งบประมาณ  50,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตาม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความ

สงบภายใน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ตลอดจนอุปกรณและเครื่อง ทต. กองชาง

อะไหล รถยนต รถจกัรยานยนต เชน หมอแบตเตอรี่ หัวเทยีน ยางนอก ยางใน ที่วงั

กระจก ไสกรอง ฯลฯ   งบประมาณ  50,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๕๐



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามนัเชื้อเพลิง น้ํามนัหลอลื่น ที่วงั

น้ํามนัเครื่องฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางใชปฏิบัตงิานในกิจการของเทศบาล

งบประมาณ  200,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ทต. สํานักปลดัทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามนัเชื้อเพลิง น้ํามนัหลอลื่น

น้ํามนัเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถดบัเพลิง  รถบรรทุกน้ําที่ใชปฏิบัตงิานในกิจการ

ของเทศบาล  งบประมาณ 2๐0,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตาม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความ

สงบภายใน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามนัเชื้อเพลิง น้ํามนัหลอลื่น ที่วงั

น้ํามนัเครื่อง สารหลอลื่น ฯลฯ   สําหรับรถยนตที่ใชปฏิบัตงิานในกิจการของ

เทศบาล รวมทั้งยานพาหนะที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น

งบประมาณ  5๐๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๕๑



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย เชน เคมภีณัฑ น้ํายา ที่วงั

เคม ีถุงมอื ใชในการกําจดัโรคตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก สารเคมีกาํจดัยงุลาย

วคัซนี ฯลฯ งบประมาณ  50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุการเกษตร  เชน   สารเคมีปองกนักาํจดัศตัรูพชืและสัตว ที่วงั

ปุย เมลด็พนัธพชื วสัดุเพาะชํา ฯลฯ  งบประมาณ  4,000.-บาท   ตั้งจายจาก

เงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษโปสเตอร  พูกนั สี ที่วงั

ฟลม วสัดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดาํที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง

เลนสซมู และอื่น ๆ ฯลฯ  งบประมาณ 5,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

๕๒



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร   เชน  กระดาษโปสเตอร  พูกนั สี ทต. สํานักปลดั

ฟลม วสัดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดาํที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง ที่วงั

เลนสซมู วารสาร  หนังสอืพิมพ  สื่อสิ่งพมิ  และหนังสอืตางๆ ฯลฯ   สําหรับ

ประชาชน เยาวชนที่มาขอใชบริการ  งบประมาณ 15,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจาก

เงนิรายได ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

วัสดุเครื่องแตงกาย ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องแตงกายและอปุกรณอื่นที่เกี่ยวของ เชน ชุดปฏบิัติ ที่วงั

การกูภยั เสื้อจราจรสะทองแสง ชุดสําหรับฉดีพนสารเคมี เสื้อผจญเพลิง ถุงมอื

รองเทา หมวก หนากาก เข็มขัด ฯลฯ  งบประมาณ  100,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได    ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

วัสดุกีฬา ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุกฬีา เชน ฟตุบอล วอลเลยบอล เปตองฯลฯ งบประมาณ ที่วงั

60,0๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎตามแผนงานบริหาร

งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๕๓



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร   เชน  แผนซีด ี หมึกพมิพ  แผนวีซดีหีรือ ที่วงั

จานบันทึกขอมูล  คบีอรด  เมาส  แผนกรองแสง เครื่องอานและบันทึกขอมูล

โปรแกรมคอมพวิเตอร ไฟลดจิติอล และอื่นๆฯลฯ  งบประมาณ 4๐,๐๐๐.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร  เชน  เครื่องสํารองไฟ  หมึกพมิพ  แผนซีดี ทต. สํานักปลดั

แผนวีซดี ีหรือจานบันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  เมาส  คบีอรด เครื่องอานและ ที่วงั

บันทึกขอมูล   หมึกพมิสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพวิเตอรไฟล

ดจิติอล และอื่นๆ ฯลฯ    งบประมาณ 30,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฎตามแผนงานการศกึษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร  เชน  เครื่องสํารองไฟ  แผนซีด ี หมึกพมิพ ทต. สํานักปลดั

แผนวีซดี ีหรือจานบันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  เมาส  คบีอรด เครื่องอานและ ที่วงั

บันทึกขอมูลโปรแกรมคอมพวิเตอรไฟลดจิติอลและอื่นๆ ฯลฯ     งบประมาณ

๕,๐๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

๕๔



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร เชน แผนซีด ีหมึกพมิพ แผนวีซดี ีหรือจาน ทต. กองคลงั

บันทึกขอมูล  คบีอรด  เมาส แผนกรองแสง  เครื่องอานและบันทึกขอมูลโปร ที่วงั

แกรมคอมพวิเตอรไฟลดจิติอลและอื่นๆ ฯลฯ    งบประมาณ 50,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได    ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร

งานคลัง

 -  เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร  เชน  เครื่องสํารองไฟ แผนซีด ีแผนวีซดีี ทต. กองชาง

หรือจานบันทึกขอมูล หมึกพมิพ แผนกรองแสง เมาส คบีอรด  เครื่องอานและ ที่วงั

บันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพวิเตอรไฟลดจิติอล และอื่น ๆ ฯลฯ   งบประมาณ

60,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

วัสดุดับเพลิง

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมดีบัเพลิง จดัหาโฟมสําหรับ ทต. สํานักปลดั

ดบัเพลิง  สายสงน้ํา  ทอดูดน้ํา ฯลฯ  และวสัดุอื่นที่จาํเปน    งบประมาณ ที่วงั

2๐,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

๕๕



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

วัสดุอื่น ทต. กองคลงั

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุอื่น ๆ  ที่มคีวามจาํเปนในการปฏิบัตงิานดานการเงินการ ที่วงั

บัญชีงานพัสดุและทรัพยสิน งานจัดเกบ็รายได งานธุรการ ฯลฯ    งบประมาณ

10,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

 - เพื่อจายเปนคาวสัดุอื่น ๆ   เชน   น็อต   ลวดขาว ฯลฯ     งบประมาณ ทต. กองชาง

 20,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ที่วงั

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

ครุภัณฑสํานักงาน ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโพเดี้ยมแทนยืนบรรยายอเนกประสงคที่มชีุดเครื่องเสียง ที่วงั

ภายในตัวจาํนวน 1 ชุด  เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ    งบประมาณ

50,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

๕๖



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะอเนกประสงคครบชุด สําหรับใชในการจัดกจิกรรม ทต. สํานักปลดั

ตางๆ ของเทศบาลจํานวน 20 ตวั เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐาน ที่วงั

ครุภณัฑ แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ

งบประมาณ  50,0๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเกบ็เอกสารบานทึบชนิดเปด จาํนวน 1 ตู เพื่อใชใน ทต. สํานักปลดั

การจดัเกบ็เอกสารตางๆ เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามลักษณะเฉพาะ      งบประมาณ

3,800.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได    ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จาํนวน 2 ใบ เพื่อใชในการเก็บ ทต. กองคลงั

เอกสารตาง ๆ เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑแตมคีวาม ที่วงั

จาํเปนตองซื้อ ตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ         งบประมาณ

๑0,๐๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

๕๗



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก พรอมเกาอี้ จาํนวน 1 ชุด เพื่อให ทต. กองชาง

เจาหนาที่ปฏิบัตงิาน เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑแต ที่วงั

มคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ     งบประมาณ

10,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กบานทึบ  จาํนวน 1 ใบ  เพื่อใชในการจัดเกบ็ ทต. กองชาง

เอกสารตาง ๆ เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ แตมคีวาม ที่วงั

จาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ          งบประมาณ

5,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อชั้นวางของชนิดเหล็ก สําหรับเกบ็อุปกรณไฟฟาในการ ทต. กองชาง

ปฏิบัตงิานของเทศบาล เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ   งบประมาณ

30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๕๘



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ทต. กองคลงั

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจติอล จาํนวน 1 กลอง ความ ที่วงั

ละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิเซล โดยมลีักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภณัฑ

งบประมาณ 10,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหาร

งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑงานบานงานครัว ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเยน็สําหรับใชในเทศบาล จาํนวน ที่วงั

1  เครื่อง เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ   แตมคีวามจาํ

เปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ       งบประมาณ

10,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    ปรากฎตามแผนงานบริหาร

งานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป

๕๙



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครุภัณฑโรงงาน ทต. กองชาง

 - เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องเจีย/ตดั   ขนาด 5 นิ้ว (125 มลิลิเมตร)   ขับดวย ที่วงั

มอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 1,000 วตัต ความเรว็รอบไมนอยกวา 10,000

รอบตอนาที ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ     งบประมาณ 5,100.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานเคหะชุมชน   งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกบัเคหะชุมชนเกี่ยวกบัเคหะชุมชน

ครุภัณฑสํารวจ

  - เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องวดัคาพิกดัดาวเทยีมจาํนวน 1 เครื่อง  เพื่อใชในการ ทต. กองชาง

จบัสัญญาณดาวเทียมใชนําทาง   และหาคาพิกดั   สําหรับใชในการปฏิบัตงิาน ที่วงั

ของเทศบาล เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑแตมคีวาม

จาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ     งบประมาณ

35,000.-บาท     ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    ปรากฎตามแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๖๐



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม ที่วงั

นอยกวา 18 นิ้ว)จาํนวน 1 เครื่อง คณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ  งบประมาณ 1๕,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผน

งานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม ทต. สํานักปลดั

นอยกวา 18 นิ้ว)จาํนวน 1 เครื่อง คณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ที่วงั

ครุภณัฑ งบประมาณ 1๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบั

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม ทต. กองคลงั

นอยกวา 18 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง   คณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตร ที่วงั

ฐานครุภณัฑ    งบประมาณ 1๕,๐๐๐.-บาท    ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนดทั่วไป

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

๖๑



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม ทต. กองชาง

นอยกวา 18 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง   คณุลักษณะพื้นฐานตามราคามาตรฐาน ที่วงั

ครุภณัฑ  งบประมาณ 1๕,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนดทั่วไป  ปรากฏ

ตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

เครื่องปริ้นเตอรเครื่องปริ้นเตอร

 - เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถเปน Printer,Copier,และ Scanner ภายใน ทต. สํานักปลดั

เครื่องเดียวกนัตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ   งบประมาณ 5,400.-บาท ที่วงั

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกบังานสาธารณสุข

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ  (18หนา/นาที) ทต. สํานักปลดั

จาํนวน ๑ เครื่อง   มคีณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

งบประมาณ ๓,6๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎตามแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวัฒน

ธรรมและนันทนาการ

๖๒



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ  (18หนา/นาที) ทต. กองคลงั

จาํนวน  ๑  เครื่อง    มคีณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

งบประมาณ  ๓,6๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป การบริหารงานคลัง

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ (18หนา/นาที) ทต. กองชาง - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ (18หนา/นาที) ทต. กองชาง

จาํนวน  ๑  เครื่อง   มคีณุลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ที่วงั

งบประมาณ ๓,6๐๐.-บาท   ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎตามแผนงาน

เคหะและชุมชน   การบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร จาํนวน 1 เครื่อง เพื่อจัด ทต. สํานักปลดั

พมิพเอกสาร  ขนาดกระดาษ A3  เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐาน ที่วงั

ครุภณัฑแตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ

งบประมาณ 20,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

๖๓



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครุภัณฑอื่น ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจัดเปนคาจดัซื้อเครื่องพนหมอกควนั  สําหรับใชในการพนสารเคมีกาํจดั ที่วงั

ยงุลาย จาํนวน 1 เครื่อง  เนื่องจากไมมรีาคากาํหนดในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ

แตมคีวามจาํเปนตองซื้อตามราคาทองถ่ินตามคณุลักษณะเฉพาะ   งบประมาณ

60,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุขงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑที่มวีงเงนิเกนิ ที่วงั

5,000.-บาท งบประมาณ 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑที่มวีงเงนิเกนิ ทต. สํานักปลดั

5,000.-บาท งบประมาณ 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตาม ที่วงั

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความ

สงบภายใน

๖๔



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑที่มวีงเงนิเกนิ ทต. สํานักปลดั

5,000.-บาท งบประมาณ 5,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม ที่วงั

แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑที่มวีงเงนิเกนิ ทต. สํานักปลดั

5,000.-บาท งบประมาณ 5,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม ที่วงั5,000.-บาท งบประมาณ 5,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม ที่วงั

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑที่มวีงเงนิเกนิ ทต. กองชาง

5,000.-บาท งบประมาณ 25,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏตาม ที่วงั

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

9 โครงการปรับปรุง  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตาํบลที่วงั    (ตาม ทต. สํานักปลดั

ภายในอาคาร แปลนที่เทศบาลตําบลที่วงักาํหนด)  งบประมาณ 300,000.-บาท  ตั้งจายจาก ที่วงั

สํานักงาน เงนิรายได  ปรากฎตามแผนบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

๖๕



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

10 อุดหนุนภาคราชการ อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน ทต. สํานักปลดั

/รัฐวิสาหกิจ  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตาํบลนาหลวงเสน  ในการดํา ที่วงั

เนินกจิกรรมศนูยรวมขอมูลขาวสาร ตามหนังสอื ที่ นศ.74701/303  ลงวนัที่

4  กรกฎาคม  2555   ซึ่งจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบโครงการ

จากคณะอนุกรรมการฯ แลว    งบประมาณ  15,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิ

รายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไปรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําป 2556 ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการจัดงานรัฐพธิี ที่วงั

ประจําป 2556 ซึ่งจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบโครงการจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว    งบประมาณ  7,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําโรงเรียนบานวังยวนใหเปนหองน้ําที่ถูก ที่วงั

สุขลักษณะ  งบประมาณ  30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตาม

แผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

๖๖



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนวดักางปลาสําหรับเปนศนูยรวมของ ทต. สํานักปลดั

การศกึษาคนควาแกนักเรยีน  ครู  บุคลากรทางการศกึษาและประชาชนทั่วไป ที่วงั

งบประมาณ 30,000.-บาท   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการ

ศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อสื่อ อุปกรณ หนังสอืสมาคมอาเซียน ใหแกโรงเรียนบาน ทต. สํานักปลดั - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อสื่อ อุปกรณ หนังสอืสมาคมอาเซียน ใหแกโรงเรียนบาน ทต. สํานักปลดั

ชายคลอง สําหรับใชในการเรียนการสอน   งบประมาณ 30,000.-บาท ที่วงั

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงสาํหรับเด็กอนุบาลใหแก ทต. สํานักปลดั

โรงเรียนวดัควนชม สําหรับเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน    งบประมาณ ที่วงั

30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

๖๗



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงสาํหรับเด็กอนุบาล ใหแก ทต. สํานักปลดั

โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ  เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน      งบประมาณ ที่วงั

30,000.-บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได    ปรากฏตามแผนงานการศกึษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา

 - เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกโรงเรียนกางปลาวิทยาคม ในโครงการสงเสริม ทต. สํานักปลดั - เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกโรงเรียนกางปลาวิทยาคม ในโครงการสงเสริม ทต. สํานักปลดั

ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป กฬีาและนันทนาการ  งบประมาณ 30,000.-บาท ที่วงั

ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏตามแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศกึษา

จัดงานประเพณีเดือนสิบ ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกบัที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการดําเนินงาน ที่วงั

ประเพณีเดอืนสิบ ซึ่งจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบโครงการจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว  งบประมาณ 15,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได

ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานศาสนาวัฒน

ธรรมทองถ่ิน

๖๘



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกบัที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการดําเนินงาน ที่วงั

ประเพณีแหผาข้ึนธาตุ งานประเพณีวฒันธรรม ซึ่งจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับ

ความเหน็ชอบโครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลว งบประมาณ 5,000.-บาท

ตั้งจายจากเงนิรายได     ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ินนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

ประเพณีชักพระอําเภอทุงสงประจําป 2555 ทต. สํานักปลดั

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกบัที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการดําเนินงาน ที่วงั

ประเพณีชักพระอําเภอทุงสง ซึ่งจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบโครง

การจากคณะอนุกรรมการฯ แลว งบประมาณ  25,000.-บาท  ตั้งจายจากเงนิ

รายได ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วฒันธรรมทองถ่ิน

๖๙



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



รายละเอียดของกิจกรรม หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๑. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๖  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร

    - วตัถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อบริหารจัดการเทศบาล และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน โดยใชหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชน พฒันาสูความเปน

    สากลโดยมมีาตรฐานเปนตัวกาํหนดคุณภาพ

แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลตําบลที่วัง

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน














































































































































