
แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการวางทอขยายเขตประปา

ภูมิภาค สายบานนายคลอย หมุนวัง 

หมูที่ 1

 - ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ยาว 210 เมตร 

โดยใชทอ HDPE PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110

 มิลลิเมตร พรอมอุปกรณ (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

200,000        หมูที่  1 กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานครรูัตน เขตตอหมูที่ 1 -

 หมูที่ 11

 - กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว

 525 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,837.5 

ตร.ม (ตามแบบปลนที่เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

1,695,000 เขตตอ

หมูที่ 1-

หมูที่ 11

กองชาง

3 โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโพรงง ู- 

โคกเมา  หมูที่ 2

 - บุกเบิกถนนผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 375 ม.

 พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม

นอยกวา 450 ลบ.ม (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลที่วังกําหนด)

239,000  หมูที่  2 กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบาน นายสาคร รักษวงศ     

หมูที่ 2

 - กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว

 132 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา528 ตร.ม

485,000  หมูที่  2 กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สาย

บาน รอ.ภราดา - บานนายเจียม      

สงสุข หมูท่ี 4

 - กอสรางถนนคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. 

ยาว 596 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,086

 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

1,940,000  หมูที่  4 กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทวนทอง หมูที่ 4

 - กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.  ยาว

 81 ม. หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 283.5 

ตร.ม (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

302,000  หมูที่  4 กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบานนางจําป ปอจง หมูที่ 5

 - กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 

168 ม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา 672 ตร.ม หนา 0.15 ม 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

636,000  หมูที่  5 กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายนายเย้ือง แซลิ้ม หมูที่ 5

 - กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว

 250 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 875 ตร.ม 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

932,000  หมูที่  5 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองฉีด 

หมูที่ 5

 - กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.4 ม. X    

1.6 ม. ยาว 10 ม. 2 ชอง ทํามุม 15 องศากับ

แนวตั้งฉากแนวทาง (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลที่วังกําหนด)

533,522  หมูที่  5 กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต สายบอหรั่ง - โคกกฐิน      

เขตตอ  หมูท่ี 1 - หมูที่ 7

 - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ผิวจราจร

กวาง 5.00 ม. ยาว 1,410 ม. พื้นที่ปูทับไมนอยกวา

 2,580 ตร.ม. และพ้ืนปูนผิวใหมไมนอยกวา 4,470

 ตร.ม. โดยพื้นที่รวมไมนอยกวา 7,050 ตร.ม. หนา

 0.05 ม. พรอมทั้งงาน GUARD RAIL ยาว 542 ม. 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

3,929,000 เขตตอ

หมูที่ 1-

หมูที่ 7

กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต      

สายยายเจียน ซอย 1  หมูท่ี 8

 - กอสรางถนนคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. 

ยาว 217 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 759.5

ตร.ม. พรอมทอเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 x 2 ชอง

 x 6.00 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง

กําหนด)

1,044,000   หมูที่ 8 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

12 โครงการบุกเบิกถนนสายบาน         

นายกระจาง หมูที่ 8

 - บุกเบิกถนนผิวจราจรกวาง 4.00 ม.ยาว 525 ม.

 พื้นที่ไมนอยกวา 2,100 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม

นอยกวา 630 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลที่วังกําหนด)

449,000    หมูท่ี 8 กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต สายลางควน หมูท่ี 10

 - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ผิวจราจร

กวาง 5.00 ม. ยาว 1,675 ม. หนา 0.05 ม. พ้ืนที่

ไมนอยกวา 8,375 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

4,643,000  หมูที่  10 กองชาง

14 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท        

ติกคอนกรีต สายสี่แยกเภาลาย -    

บานคลองทราย  หมูท่ี 11

 - ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจร

กวาง 4.00 ม. ยาว 350 ม. พื้นปูผิวใหมไมนอยกวา

 1,400 ตร.ม หนา 0.05 ม. (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

738,000  หมูที่  11 กองชาง

15 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายถ้ําประดู        

หมูที่ 10

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 94 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 376 ตร.ม   (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

190,000        หมูที่  10 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง     

แอสฟลทติกคอนกรีต สายวังไทร    

หมูที่ 8

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาวรวม 107 ม. หนา 0.05 ม.

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 535 ตร.ม                

ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

276,000  หมูที่  8 กองชาง

17 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายหนองผักตบ  

หมูที่ 9

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 195 ม.หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 780 ตร.ม  (ตามแบบแปลที่

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

390,000  หมูที่  9 กองชาง

18 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายไสใหญ - ที่วัง 

หมูที่ 9

ขนาดกวาง 7.00 ม. ยาวรวม 77 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 539 ตร.ม

247,000  หมูที่  9 กองชาง

19 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีตสายถ้ําพระกรุ -      

บานนายสุรินทร รหัสสายทาง       

นศ.ถ. 19-003   หมูที่ 5

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 172 ม.หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  688 ตร.ม (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

345,000  หมูที่  5 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

20 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายทางหลวง 403 

(สายเกา) หมูที่ 1

ขนาดกวาง 9.00 ม. ยาวรวม 70 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 630 ตร.ม (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

322,000  หมูที่  1 กองชาง

21 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติดคอนกรีต สายควนอิฐ -      

คลองทราย หมูท่ี 1

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 116 ม.หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 464 ตร.ม  (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

234,000  หมูที่  1 กองชาง

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายบานฉาง ซอย 3 

 หมูที่  4

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาวรวม 237 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 829.5 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลท่ีวังกําหนด)

298,000  หมูที่  4 กองชาง

23 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายสามแยก      

บานหัวนา - แยกควนพล  หมูท่ี 2

ขนาดกวาง 4.50 ม. ยาวรวม 68 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 306 ตร.ม (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

156,000  หมูที่  2 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

24 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน    

บานบนควน  หมูท่ี 9

ทอพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 

นิ้ว ยาว 732 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลที่วังกําหนด)

82,000  หมูที่  9 กองชาง

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย 50

 ซอย 1 ตอน 2 หมูที่ 9

ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 

0.30 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลท่ีวัง

กําหนด)

410,000  หมูที่  9 กองชาง

26 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน     

บานถ้ําประดู  หมูท่ี 10

ทอพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 

นิ้ว ยาว 2,207  เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลที่วังกําหนด)

238,000  หมูที่  10 กองชาง

27 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายวังขวัญ หมูที่ 8

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 80 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 320 ตร.ม  (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

163,000  หมูที่  8 กองชาง

28 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายนางพริ้ม -    

ควนกรด  หมูท่ี 7

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาวรวม 245 ม. หนา 0.05 ม.

 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 980 ตร.ม (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

489,000  หมูที่  7 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

29 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายนางพริ้ม -    

ควนกรด ซอย 1 หมูที่ 7

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 740 ตร.ม (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

341,000  หมูที่  7 กองชาง

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายคูขนานทางหลวง

 403  หมูที่ 7

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 237 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 948 ตร.ม (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

337,000  หมูที่  7 กองชาง

31 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.

สายถ้ําพระกรุ - บานนายสุรินทรหัส

สายทาง นศ.ถ 19-003 หมูที่ 5

ขนาดกวาง 2.4 X 1.6 ม. ยาว 10 ม. จํานวน 2 

ชอง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

512,918  หมูที่  5 กองชาง

32 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 

ถนนสายที่วัง - ถ้ําใหญ หมูท่ี 1

ขนาดกวาง 2.4 X 2.4 ยาว 12 ม. จํานวน 3 ชอง 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

1,165,335  หมูที่  1 กองชาง

33 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายชองประ -      

บอสองลูก หมูที่ 9

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

240,000  หมูที่ 9 กองชาง

16



แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

34 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต สายหวยบอจันทร - บานนายดับ 

หมูที่ 9

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.  หนา 0.05 ม.หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตําบลท่ีวังกําหนด)

2,916,000  หมูที่ 9 กองชาง

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต      

เสริมเหล็กสายบานลุงรินทร หมูที่ 1

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม.

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 400 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

353,000  หมูที่  1 กองชาง

36 โครงการวางทอขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค ถนนสายคลองทราย ชวงสาม

แยกหลุมพอ - บานคลองทราย หมูที่ 11

ใชทอ HDPE PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 

มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร พรอมอุปกรณ       

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

500,000  หมูที่  11 กองชาง

37 โครงการวางทอขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค ถนนสายคลองฝาก และถนน

สายนายทวีกุล รักษยศ หมูที่ 4

ใชทอ HDPE PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 

มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร พรอมอุปกรณ        

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

450,000  หมูที่  4 กองชาง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

38 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 

ถนนสายควนหลวงนาย หมูที่ 11

ใชทอ HDPE PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 

มิลลิเมตร ยาว 670 เมตร พรอมอุปกรณ         

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

500,000  หมูที่  11 กองชาง

39 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายนายปน หมูที่ 8

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 840 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

420,000  หมูที่  8 กองชาง
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

28



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการติดตั้งระบบเไฟฟาสองสวาง 

ถนนสาย 403 (สายเกา) ชวงสามแยก

ชายคลอง - บานในทอน หมูที่ 1

 - ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง จํานวน 37 ตน 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

945,000  หมูที่  1 กองชาง

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนน

ริมเขื่อน หมูที่ 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง 216,990    หมูที่ 10 กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนน

ในคาย  หมูท่ี 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง 70,500     หมูที่ 10 กองชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ

ไฟฟาแรงต่ํา ถนนถ้ําประดู หมูที่ 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง 408,610    หมูที่ 10 กองชาง

5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง ถนน

สายครัวภูผา - บานจาวิทย หมูที่ 2

 - จํานวน  17 ตน พรอมอุปกรณ (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

496,000  หมูที่  2 กองชาง

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง)

8
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุม

อาชีพสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส และผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ

 - ดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการมีรายได 

และสามารถพึ่งตนเองได ในเขตเทศบาลตําบลที่วัง

20,000 ทต.ที่วัง สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ ใน

ตําบลที่วัง

 - ดําเนินกิจกรรมของโครงการสนับสนุนกลุม

อาชีพตาง ๆ ในตําบลที่วัง

30,000 ทต.ที่วัง สํานักปลัด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

19



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพรอมทําแปลงสาธิต

การเกษตร

 - ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตาม

บทบาทภารกิจของศนูยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

100,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน

 - ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมพอ

ที่จะเลี้ยงครอบครัว โดยวิธีการฝกอบรม พรอม

ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต

20,000 ทต.ที่วัง สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ  - จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติประจําป

 2563

100,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

คาอาหารกลางวัน                                   

         - คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง

882,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

คาจัดการเรียนการสอน                             

         - สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน เด็ก

นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง

306,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

คาหนังสือ                                             

         -  สนับสนุนคาหนังสือเด็กนักเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง

36,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

คาอุปกรณการรียน                                  

          - สนับสนุนคาอุปกรณการเรียนเด็ก

นักเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ีวัง

36,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา 

คาเครื่องแบบนักเรียน                               

         -  สนับสนุนคาเครื่องแบบเด็กนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ีวัง

54,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน                            

         - สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง

77,400 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

3 คาอาหารเสริม (นม)   - อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดควนชม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชาย

คลอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน

344,916 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

4 คาอาหารเสริม (นม)  - อาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต

เทศบาลตําบลท่ีวัง จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนบานชายคลอง,โรงเรียนบานวังยวน,

โรงเรียนวัดกางปลา,โรงเรียนวัดควนชมและ

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

3,123,406 ทต.ที่วัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา 

5 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาของ

โรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด

ธรรมเผด็จ , โรงเรียนวัดกางปลา , โรงเรียนวัด

ควนชม, โรงเรียนบานชายคลอง , โรงเรียนบานวัง

ยวน

6,520,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลท่ีวัง

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลที่วัง 3 ศูนย

498,003 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ

ไฟฟาแรงต่ํา

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและไฟฟาแรงต่ํา ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน เพ่ืออุดหนุนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง

11,072 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.2  แผนงานการศึกษา 

8 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 

ใหแกเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดควนชม

 - จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด ใหแกเด็ก

ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

9 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมอันพึงประสงค

 - จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมอันพึงประสงค ใหแกเด็กปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

10 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 ปองกันเด็กสมาธิสั้น ติดโทรศพัท ติด

เกมส

 - สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปองกันเด็กสมาธิ

สั้น ติดโทรศัพท ติดเกมส

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

29



แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการสานใยรักสูครอบครัว  - ดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ  เชน คา

จัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาปายโครงการ 

คาเชาเตนท คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ

50,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

 - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 2562 โดย

มีคาใชจาย  เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร 

คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ  เงินรางวัล  คาถวย

รางวัล คาประชาสัมพันธคาเชาเวทีเครื่องเสียง

อุปกรณไฟฟา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ 

200,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 

ประจําป 2563

 - อุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน

การดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 

ประจําป 2563

15,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

พ.ศ. 2562

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

พ.ศ. 2562

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้น

ธาตุ” ประจําป 2563

 - อุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน

การดําเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ทองถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ" ประจําป

 2563

4,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

5 โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณี

ชักพระอําเภอทุงสง 

ประจําป 2563

 - อุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน

การดําเนินงานการจัดงานเทศกาลประเพณีชัก

พระอําเภอทุงสง ประจําป 2563

65,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิ

ปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน

  - ดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน เชน ฟนฟู

ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

 ประเพสวนดาน ประเพณีใหทานไฟ

20,000     ทต. ที่วัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

พ.ศ. 2562

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7 โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต  - จัดงานและกิจกรรมตางๆในเทศกาลสงกรานต 

ประจําป 2563 เพ่ือสืบสานประเพณีใหคงอยูสืบไป

 โดยมีคาใชจาย เชน คาจัดเตรียมสถานที่ 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ  เงินรางวัล  

คาถวยรางวัล คาประชาสัมพันธคาเชาเวทีเครื่อง

เสียงอุปกรณไฟฟา  คาจางเหมาบริการตาง ๆ

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

31



แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 งานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ  - จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ และ

โครงการ/กิจกรรมตามพระราชดําริหรือหนังสือสั่ง

การเรงดวนตาง ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับงานรัฐพิธี เชน

200,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

 - วันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม

 - วันปยมหาราช 23 ตุลาคม

 - วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม

 - วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม

 -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  ฯลฯ

2 โครงการ "หนึ่งใจ....ใหธรรมะ"  - จัดกิจกรรม "หนึ่งใจ...ใหธรรมะ" 5,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  - จายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  ตามบัญชี

รายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร

180,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  - จายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุที่มีสิทธิไดรับ  

ตามระเบียบ

15,895,200 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ  - จายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการที่มีสิทธิไดรับ 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

3,552,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

4 เงนิสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ  - จายเปนเงนิสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ิน หรือพื้นที่ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.)

300,000 ทต. ที่วัง กองสาธารณฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.  2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

พ.ศ.2562

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1  แผนงานงบกลาง 
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการครอบครัวพึ่งได  - ดําเนินโครงการครอบครัวพึ่งได และสานสายใย

ครอบครัวสัมพันธ ใหกับครอบครัวในตําบลที่วัง   

                                                           

                                                           

20,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนตําบลที่วัง

 - ดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนในเขตตําบลท่ีวัง

20,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน

 - ดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลที่วัง

20,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

 - ดําเนินโครงการสนับสนุนศนูยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เขตเทศบาลตําบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด

พ.ศ.  2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2562

30



แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

พ.ศ.  2563

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2562

5 โครงการสรางชุมชนใหนาอยู เรียนรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน

 - ดําเนินโครงการสรางชุมชนใหนาอยูเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เชา คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน

 ฯลฯ ในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง

30,000     ทต.ที่วัง สํานักปลัด

6 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ  - ดําเนินโครงการการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ เชน

 คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ

คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

30,000 ทต.ท่ีวัง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติดเทศบาลท่ีวังคัพ

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดการ

แขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาล ที่วังคพั ครั้งท่ี 

29 ประจําป 2563 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ 

คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอาหาร คาเครื่องดื่ม

 คาตอบแทนกรรมการ คาจางเหมาบริการตาง ๆ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง เพ่ือให

หางไกลยาเสพติด

400,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

2 โครงการสงทีมกีฬาและกรีฑารวม

แขงขันกันหนวยงานอ่ืน ๆ

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงทีมกีฬาเขารวม

แขงขันกับหนวยงานอ่ืน ๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา

อุปกรณกีฬา  คาชุดกีฬา ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ 

ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได เพื่อเปนการ

สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ

30,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

พ.ศ.  2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี

 - จัดรณรงคควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน 

คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม สําหรับหนวยงานท่ี

มารวมดําเนินการ คาจางเหมาบุคคลภายนอกใน

การฉีดวัคซนี และ คาใชจายในการจัดซื้อวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด คาเวชภัณฑ 

และอุปกรณทางการแพทย เชน กระบอกฉีดยา 

เข็มฉีดยา ถุงมือฯลฯ

100,000 ทต.ที่วัง       กอง     

   สาธารณฯ

2 โครงการใหบริการทางสังคมดาน

การแพทยฉุกเฉิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายใหกับบุคคลภายนอก ไดแก 

อาสาสมัครกูชีพ หรือบุคคลทั่วไป ในการ

ปฏิบัติงานตามโครงการใหบริการทางสังคมดาน

การแพทยฉุกเฉิน

100,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     

   สาธารณฯ

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.4  แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.4  แผนงานสาธารณสุข

3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารี

 - เพ่ือจายเปนคาจัดโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาวิทยากร 

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คา

วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 

ฯลฯ

200,000 ทต.ที่วัง       กอง     

   สาธารณฯ

4 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

 - เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  เชน คาวิทยากร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

150,000 ทต.ที่วัง       กอง     

  สาธารณฯ

34



แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.4  แผนงานสาธารณสุข

5 โครงการสงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมารี

 - เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  เชน คาวิทยากร คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

150,000 ทต.ที่วัง       กอง     

  สาธารณฯ
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการจิตอาสา  "เราทําความดี ดวย

หัวใจ"

 - จัดกิจกรรม จิตอาสา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตามแนวพระราชดําริ

5,000  ทต.ที่วัง สํานักปลัด

3 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      

"พระราชินี 3 มิถุนายน"

 - จัดกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ          

"พระราชินี 3 มิถุนายน"

5,000  ทต.ที่วัง สํานักปลัด

 

4 โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

"วันพอแหงชาติ" 5 ธันวาคม เทิดทูน

พระคุณของพอ

 - จัดกิจกรรมในโครงการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน "วันพอแหงชาติ" 5 ธันวาคม 

เทิดทูนพระคุณของพอ"

5,000  ทต.ที่วัง สํานักปลัด

 

สํานักปลัดโครงการพัฒนาคู คลอง เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม

 - จัดกิจกรรมพัฒนาคู คลอง เนื่องในวันฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         

28 กรกฎาคม

5,000  ทต.ที่วัง2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี

พ.ศ.2562

5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการปลอยพันธุปลาเนื่องใน      

"วันแมแหงชาต"ิ 12 สิงหา

 - จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลาเนื่องใน               

"วันแมแหงชาต"ิ 12 สิงหา

5,000 ทต.ที่วัง สํานักปลัด  

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.2  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบลที่วัง

 - ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจาง

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

30,000 ทต. ที่วัง   กองวิชาการฯ

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เชน คา

จัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม คาปาย

ประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ

 และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ

80,000 ทต. ที่วัง   กองวิชาการฯ

3 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กฎหมายแกผูบริหารเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง เทศบาลตําบลท่ีวัง

  - จัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฏหมาย 

แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง เทศบาลตําบลที่วัง เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน คา

วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ ที่

จําเปนสําหรับโครงการ

50,000 ทต. ที่วัง   กองวิชาการฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

4 โครงการพัฒนาเครอืขายประชาสัมพันธ

 เทศบาลตําบล  ที่วัง

 - จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือขาย

ประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลที่วัง เชน คา

วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ ที่

จําเปนสําหรับโครงการ

20,000 ทต. ที่วัง   กองวิชาการฯ

5 การจัดทําเอกสารเผยแพรการ

ดําเนินงาน

 - จัดทําเอกสารเผยแพรดําเนินงานและกิจกรรม

ของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจัดทําวารสาร คา

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ

100,000 ทต. ที่วัง   กองวิชาการฯ

6 การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการ

ดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) เชน การ

เตรียมวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการฝกอบรม 

เพ่ือใหพนักงานมีความพรอมที่จะรองรับการ

ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

20,000 ทต. ที่วัง กองคลัง
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

7 คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง  - จัดทําปายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล 

และ ผูบริหาร ที่มีตําแหนงวาง เชน คาปาย

ประชาสัมพันธ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่

จําเปนตองจายในการจัดการเลือกตั้งรวมทั้งการ

สนับสนุนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

 สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

1,300,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

8 โครงการฝกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

เพ่ือการพัฒนาตนเองสูการพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลตําบลท่ีวัง

 - การจัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานใหแก

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

300,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

9 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และ พนักงานจาง

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เชน

 คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม

 คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่

จําเปนตองจายในโครงการฯ

50,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

10 โครงการวันทองถ่ินไทย  - จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 

ของทุกป

5,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

11 โครงการวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกป 5,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

12 คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

 - การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน

 คาจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ

 คาจางพนักงานภาคสนาม และคาใชจายอื่นๆ ที่

จําเปนตามโครงการ ฯลฯ

30,000 ทต. ที่วัง กองคลัง

13 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  - เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหองคการบริหารสวน

ตําบลนาหลวงเสน ในการดําเนินกิจกรรมของ

ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอทุงสง

30,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

14 โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนใหที่ทําการปกครอง

อําเภอทุงสง ในการจัดงานรัฐพิธี

7,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

15 โครการปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน

เทศบาลตําบลท่ีวัง

 - ปรับปรุงหองน้ํา สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง 

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด)

400,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

16 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง

 - ปรับปรุงเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่ีวัง 123,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

17 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ บริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง

 - กอสรางอาคารจอดรถเทศบาล บริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง (โดยใชกันสาดเสริม

บางสวน)

343,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

18 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ  - ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของสํานักงาน

เทศบาลตําบลท่ีวัง

90,000 ทต. ที่วัง สป. กวผ.  กค.

19 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 140,000 ทต. ที่วัง สป. กวผ.  กค.

20 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 ทต. ที่วัง สป. กวผ.

21 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุงานบานงานครัว 10,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

22 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 ทต. ที่วัง สป. กค.

23 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 ทต. ที่วัง สป. กวผ.
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

24 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร 136,000 ทต. ที่วัง สป. กวผ. กค.

25 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000 ทต. ที่วัง สป. กค.

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุการเกษตร 5,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

27 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุกอสราง 10,000 ทต. ที่วัง กวผ.
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 โครงการฝกซอมแผนปองกันอุทกภัย 

วาตภัยและอัคคีภัยประจําป

 - การดําเนินโครงการฝกซอมแผนประจําป 20,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

2 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยใหกับประชาชน

 - การเผยแพรรณรงค ประชาสัมพันธปองกันลด

อุบัติเหตุบนทองถนนและการจัดต้ังศนูยอํานวย

ความสะดวกในชวงเทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานต และกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ

120,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

3 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ  - ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของสํานักงาน

เทศบาลตําบลท่ีวัง

200,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 20,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลที่วัง

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลที่วัง

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเครื่องดับเพลิง 140,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000    ทต. ที่วัง สํานักปลัด

11 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุกอสราง 20,000     ทต. ที่วัง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ  -   ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของ

สํานักงานเทศบาลตําบลที่วัง

20,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ  -  วัสดุสํานักงาน 50,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 ทต. ที่วัง กองการศึกษา

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ  -  วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

5 วัสดุงานบานงานครัว  - วัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา ขัน

น้ํา ถังน้ํา แปรงสีฟน  ถาดใสอาหาร น้ํายาลางจาน

 ผงซกัฟอก  ถุงขยะ ไมกวาด พรมเช็ดเทา ที่

แขวนผาขนหนู น้ํายาทําความสะอาด กระดาษ

ชําระ ฯลฯ

50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

6 วัสดุกอสราง  - วัสดุกอสราง สําหรับใชในการซอมแซมอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสิ่งกอสรางตาง ๆ

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศกึษา

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.3   แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.3   แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562

7 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  - ซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีชํารุดจากการใช

งาน จําเปนตองซอมแซม ใหใชงานไดตามปกติ 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ 

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รถจักยานยนต รถยนต

ของทางราชการ ฯลฯ

30,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

8 คาสาธารณูปโภค  - คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย และ

คาใชจายอื่น ๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท่ีวัง

205,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

9 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟและวิทยุ เชน 

ถานไฟ แบตเตอรี่ และวัสดุไฟฟาอื่นๆ ที่จําเปน 

ฯลฯ

20,000 ทต.ที่วัง กองการศึกษา

215,000

215,000
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ  - ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของสํานักงาน

เทศบาลตําบลท่ีวัง

300,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

2 บํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ  - บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑในความ

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่ีวัง

100,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 20,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุงานบานงานครัว 300,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 150,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุกอสราง 30,000 ทต. ที่วัง    กองสาธาฯ

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.4  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 บํารุงรักษาและซอมแซม  - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายจําเปน เชน รถ

กระเชา และครุภัณฑอื่นๆ

20,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร 20,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

1 บํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ  - บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑในความ

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่ีวัง

100,000 ทต. ที่วัง กองชาง

2 บํารุงรักษาและซอมแซม  - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายจําเปน เชน รถ

กระเชา และครุภัณฑอื่นๆ

700,000 ทต. ที่วัง กองชาง

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 70,000 ทต. ที่วัง กองชาง

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 450,000 ทต. ที่วัง กองชาง

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 ทต. ที่วัง กองชาง

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 ทต. ที่วัง กองชาง

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร 60,000 ทต. ที่วัง กองชาง

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 ทต. ที่วัง กองชาง

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.5 และแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

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

พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร

6.5 และแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ี
พ.ศ. 2562

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุกอสราง 800,000 ทต. ที่วัง กองชาง

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ  - วัสดุอ่ืน 10,000 ทต. ที่วัง กองชาง
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02/1

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑสํานักงาน ตูล็อคเกอร 14,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว 4,500       ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

2 โตะทํางาน 5,000 ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

3 ตูเหล็ก 5,000 ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

4 พัดลมติดผนัง  จํานวน 4 ตัว 8,000 ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

1.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ ครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดของครุภัณฑ

1.2  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563
รายละเอียดของครุภัณฑลําดับที่ ครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ

พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 3,500 ทต. ที่วัง  กองสาธาฯ

2 โตะทํางาน 7,500 ทต. ที่วัง  กองสาธาฯ

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑสํานักงาน อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart 

Card Reader)

3,500       ทต. ที่วัง กองชาง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพระบบดิจิตอล 50,000 ทต. ที่วัง กองวิชาการ

พ.ศ.2563
รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ศ.2563
รายละเอียดของครุภัณฑ

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ ครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562

ลําดับที่ ครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562

2.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุก 22,000 ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

 

2 เครื่องพิมพ 8,000 ทต. ที่วัง กอง

การศกึษา

 

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 ทต. ที่วัง กองชาง

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000     ทต. ที่วัง กองชาง

3 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 4 เครื่อง 10,000     ทต. ที่วัง กองชาง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 17,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

2 เครื่องพิมพ 8,900 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

3 เครื่องสํารองไฟฟา  2,500 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ ครุภัณฑ 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 17,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

2 เครื่องพิมพ 8,900 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

3 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5 เครื่อง 12,500 ทต. ที่วัง สํานักปลัด

4 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 46,000 ทต. ที่วัง กองวิชาการ

5 เครื่องสํารองไฟฟา 2,500 ทต. ที่วัง กองวิชาการ

6 เครื่องพิมพ จํานวน 2 เครื่อง 8,600 ทต. ที่วัง กองคลัง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 ทต. ที่วัง กอง

สาธารณสุข

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000 ทต. ที่วัง กอง

สาธารณสุข

3.4 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.5 แผนงานสาธารณสุข

สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลที่วัง

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเลื่อยโซยนต 15,000 ทต. ที่วัง สํานักปลัด  

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถสวนกลาง 814,000 ทต. ที่วัง กอง 

สาธารณสุข

 

งบประมาณ หนวยงาน

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

1 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เครื่องพนหมอกควัน 59,000 ทต. ที่วัง กอง 

สาธารณสุข

 

4.  ประเภทครุภัณฑ การเกษตร

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
 พ.ศ.2563

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
 พ.ศ.2563

6.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

5. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานท่ีดําเนินการ
 พ.ศ.2563

5.1 แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.02/1
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แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน     

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง) 5 3.16 2,137,100.00 2.85 กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน     

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39 24.68 29,340,775.00 39.19 กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.27 50,000.00 0.07 สํานักปลัด

2.2 แผนงานการเกษตร 2 1.27 120,000.00 0.16 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.27 205,000.00 0.27 สํานักปลัด

3.2 แผนงานการศึกษา 10 6.33 12,078,798.00 16.13 กองการศกึษา

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 4.43 554,000.00 0.74 กองการศกึษา

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงานงบกลาง 4 2.53 19,927,200.00 26.62 สํานักปลัด

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 3.80 150,000.00 0.20 สํานักปลัด

4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.27 430,000.00 0.57 กองการศกึษา

4.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3.16 700,000.00 0.93 กองสาธาฯ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลท่ีวัง

ยุทธศาสตร/แนวทาง หนวยดําเนินการ

6



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลท่ีวัง

ยุทธศาสตร/แนวทาง หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.53 20,000.00 0.03 สํานักปลัด

5.2 แผนงานการเกษตร 1 0.63 5,000.00 0.01 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 27 17.09 3,439,000.00 4.59 สป.กวผ.กค.

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 6.96 1,025,000.00 1.37 สํานักปลัด

6.3 แผนงานการศึกษา 9 5.70 450,000.00 0.60 กองการศกึษา

6.4 แผนงานสาธารณสุข 10 6.33 1,550,000.00 2.07 กองสาธาฯ

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 10 6.33 2,650,000.00 3.54 กองชาง

6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.27 40,000.00 0.05 สํานักปลัด

รวม 158 100 74,871,873.00 100

7



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลท่ีวัง

ยุทธศาสตร/แนวทาง หนวยดําเนินการ
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