
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

1 โครงการติดต้ังระบบเไฟฟ้าส่องสว่าง 
ถนนสาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยก
ชายคลอง - บ้านในทอน หมู่ท่ี 1

 - ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 37 ต้น 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

945,000  หมู่ท่ี  1 กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
ริมเข่ือน หมู่ท่ี 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 216,990    หมู่ท่ี 10 กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
ในค่าย  หมู่ท่ี 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 70,500     หมู่ท่ี 10 กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแรงต่ า ถนนถ้ าประดู่ หมู่ท่ี 10

 - เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 408,610    หมู่ท่ี 10 กองช่าง

5 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน
สายครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์ หมู่ท่ี 2

 - จ านวน  17 ต้น พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

496,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

แบบ ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอทุ่งสง)
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการวางท่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายบ้านนายคล้อย หมุนวัง 
หมู่ท่ี 1

 - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ยาว 210 เมตร 
โดยใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110
 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

200,000        หมู่ท่ี  1 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านครูรัตน์ เขตต่อหมู่ท่ี 1 -
 หมู่ท่ี 11

 - ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว
 525 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,837.5 
ตร.ม (ตามแบบปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1,695,000 เขตต่อ
หมู่ท่ี 1-
หมู่ท่ี 11

กองช่าง

3 โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโพรงงู - 
โคกเมา  หมู่ท่ี 2

 - บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 375 ม.
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 450 ลบ.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

239,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นายสาคร รักษ์วงศ์     
หมู่ท่ี 2

 - ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว
 132 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า528 ตร.ม

485,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
บ้าน รอ.ภราดา - บ้านนายเจียม      
ส่งสุข หมู่ท่ี 4

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 596 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,086
 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1,940,000  หมู่ท่ี  4 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทวนทอง หมู่ท่ี 4

 - ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.  ยาว
 81 ม. หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 283.5 
ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

302,000  หมู่ท่ี  4 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางจ าปี ปอจง หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
168 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม หนา 0.15 ม 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

636,000  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนายเย้ือง แซ่ล้ิม หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว
 250 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

932,000  หมู่ท่ี  5 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองฉีด 
หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ขนาด 2.4 ม. X    
1.6 ม. ยาว 10 ม. 2 ช่อง ท ามุม 15 องศากับ
แนวต้ังฉากแนวทาง (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

533,522  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ่อหร่ัง - โคกกฐิน      
เขตต่อ  หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,410 ม. พ้ืนท่ีปูทับไม่น้อยกว่า
 2,580 ตร.ม. และพ้ืนปูนผิวใหม่ไม่น้อยกว่า 4,470
 ตร.ม. โดยพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 7,050 ตร.ม. หนา
 0.05 ม. พร้อมท้ังงาน GUARD RAIL ยาว 542 ม. 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

3,929,000 เขตต่อ
หมู่ท่ี 1-
หมู่ท่ี 7

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต      
สายยายเจียน ซอย 1  หมู่ท่ี 8

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 217 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 759.5
ตร.ม. พร้อมท่อเหล่ียมขนาด 1.80 x 1.80 x 2 ช่อง
 x 6.00 ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

1,044,000   หมู่ท่ี 8 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

12 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน         
นายกระจ่าง หมู่ท่ี 8

 - บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 525 ม.
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

449,000    หมู่ท่ี 8 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายล่างควน หมู่ท่ี 10

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,675 ม. หนา 0.05 ม. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 8,375 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

4,643,000  หมู่ท่ี  10 กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์        
ติกคอนกรีต สายส่ีแยกเภาลาย -    
บ้านคลองทราย  หมู่ท่ี 11

 - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม. พ้ืนปูผิวใหม่ไม่น้อยกว่า
 1,400 ตร.ม หนา 0.05 ม. (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

738,000  หมู่ท่ี  11 กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ าประดู่        
หมู่ท่ี 10

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 94 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 376 ตร.ม   (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

190,000        หมู่ท่ี  10 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร    
หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 107 ม. หนา 0.05 ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม                
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

276,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักตบ  
หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 195 ม.หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม  (ตามแบบแปลท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

390,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสใหญ่ - ท่ีวัง 
หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาวรวม 77 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 539 ตร.ม

247,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ าพระกรุ -      
บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง       
นศ.ถ. 19-003   หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 172 ม.หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  688 ตร.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

345,000  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 403 
(สายเก่า) หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาวรวม 70 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม (ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

322,000  หมู่ท่ี  1 กองช่าง

13



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีต สายควนอิฐ -      
คลองทราย หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 116 ม.หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม  (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

234,000  หมู่ท่ี  1 กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง ซอย 3 
 หมู่ท่ี  4

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 237 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 829.5 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

298,000  หมู่ท่ี  4 กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก      
บ้านหัวนา - แยกควนพล  หมู่ท่ี 2

ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาวรวม 68 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 306 ตร.ม (ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

156,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

24 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน    
บ้านบนควน  หมู่ท่ี 9

ท่อพีวีซี ช้ันคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
น้ิว ยาว 732 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

82,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย 50
 ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย 
0.30 ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

410,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

26 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน     
บ้านถ้ าประดู่  หมู่ท่ี 10

ท่อพีวีซี ช้ันคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
น้ิว ยาว 2,207  เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

238,000  หมู่ท่ี  10 กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังขวัญ หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 80 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม  (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

163,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพร้ิม -    
ควนกรด  หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 245 ม. หนา 0.05 ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

489,000  หมู่ท่ี  7 กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพร้ิม -    
ควนกรด ซอย 1 หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม (ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

341,000  หมู่ท่ี  7 กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางหลวง
 403  หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 237 ม. หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม (ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

337,000  หมู่ท่ี  7 กองช่าง

15



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

31 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
สายถ้ าพระกรุ - บ้านนายสุรินท์รหัส
สายทาง นศ.ถ 19-003 หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 2.4 X 1.6 ม. ยาว 10 ม. จ านวน 2 
ช่อง (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

512,918  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
ถนนสายท่ีวัง - ถ้ าใหญ่ หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 2.4 X 2.4 ยาว 12 ม. จ านวน 3 ช่อง 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1,165,335  หมู่ท่ี  1 กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ -      
บ่อสองลูก หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

240,000  หมู่ท่ี 9 กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์ - บ้านนายดับ 
หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.  หนา 0.05 ม.หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

2,916,000  หมู่ท่ี 9 กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสริมเหล็กสายบ้านลุงรินทร์ หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

353,000  หมู่ท่ี  1 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

36 โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ถนนสายคลองทราย ช่วงสาม
แยกหลุมพอ - บ้านคลองทราย หมู่ท่ี 11

ใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 
มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร พร้อมอุปกรณ์       
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

500,000  หมู่ท่ี  11 กองช่าง

37 โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ถนนสายคลองฝาก และถนน
สายนายทวีกุล รักษ์ยศ หมู่ท่ี 4

ใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร พร้อมอุปกรณ์        
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

450,000  หมู่ท่ี  4 กองช่าง

38 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ถนนสายควนหลวงนาย หมู่ท่ี 11

ใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 
มิลลิเมตร ยาว 670 เมตร พร้อมอุปกรณ์         
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

500,000  หมู่ท่ี  11 กองช่าง

39 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายป่ิน หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

420,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

25



แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีรายได้ 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ต าบลท่ีวัง

 - ด าเนินกิจกรรมของโครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในต าบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

19



แบบ ผด.02

20



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
เพ่ือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท าแปลงสาธิต
การเกษตร

 - ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตาม
บทบาทภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

100,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน

 - ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมพอ
ท่ีจะเล้ียงครอบครัว โดยวิธีการฝึกอบรม พร้อม
ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิต

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.2  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี
 2563

100,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่ำอำหำรกลำงวัน                                   
         - ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

882,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                             
         - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

306,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำหนังสือ                                             
         -  สนับสนุนค่าหนังสือเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

36,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำอุปกรณ์กำรรียน                                  
          - สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

36,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

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

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน                               
         -  สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

54,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                            
         - สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

77,400 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

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

344,916 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

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

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

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

5 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
ธรรมเผด็จ , โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนวัด
ควนชม, โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนบ้านวัง
ยวน

6,520,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลท่ีวัง

 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลท่ีวัง 3 ศูนย์

498,003 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าแรงต่ า

 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน เพ่ืออุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง

11,072 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดควนชม

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 ป้องกันเด็กสมาธิส้ัน ติดโทรศัพท์ ติด
เกมส์

 - ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิ
ส้ัน ติดโทรศัพท์ ติดเกมส์

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

25



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

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสานใยรักสู่ครอบครัว  - ด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ  เช่น ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

50,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

 - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2562 โดย
มีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  เงินรางวัล  ค่าถ้วย
รางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเวทีเคร่ืองเสียง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

200,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 
ประจ าปี 2563

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 
ประจ าปี 2563

15,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

26



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

4 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึน
ธาตุ” ประจ าปี 2563

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ" ประจ าปี
 2563

4,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

5 โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณี
ชักพระอ าเภอทุ่งสง 
ประจ าปี 2563

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน
การด าเนินงานการจัดงานเทศกาลประเพณีชัก
พระอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2563

65,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน

  - ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน เช่น ฟ้ืนฟู
ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
 ประเพสวนด้าน ประเพณีให้ทานไฟ

20,000     ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

7 โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์  - จัดงานและกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 เพ่ือสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป
 โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  เงินรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเวทีเคร่ือง
เสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

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

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ  - จัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ และ
โครงการ/กิจกรรมตามพระราชด าริหรือหนังสือส่ัง
การเร่งด่วนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานรัฐพิธี เช่น

200,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

 - วันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม

 - วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

 - วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

 - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  ฯลฯ

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

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560

21



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชี
รายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

180,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุท่ีมีสิทธิได้รับ  
ตามระเบียบ

15,895,200 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิได้รับ 
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

3,552,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

4 เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ  - จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ีตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)

300,000 ทต. ท่ีวัง กองสาธารณฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560

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

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
1 โครงการครอบครัวพ่ึงได้  - ด าเนินโครงการครอบครัวพ่ึงได้ และสานสายใย

ครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับครอบครัวในต าบลท่ีวัง   
                                                           
                                                           

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนต าบลท่ีวัง

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

 - ด าเนินโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

5 โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 - ด าเนินโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เช่า ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
 ฯลฯ ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

30,000     ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560

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

30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศบาลท่ีวังคัพ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ท่ีวังคัพ คร้ังท่ี 
29 ประจ าปี 2563 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง เพ่ือให้
ห่างไกลยาเสพติด

400,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม
แข่งขันกันหน่วยงานอ่ืน ๆ

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

30,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

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

100,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ

2 โครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ 
อาสาสมัครกู้ชีพ หรือบุคคลท่ัวไป ในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

100,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข

3 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ

200,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
   สาธารณฯ

4 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

150,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
  สาธารณฯ
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

150,000 ทต.ท่ีวัง       กอง     
  สาธารณฯ
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจิตอาสา  "เราท าความดี ด้วย

หัวใจ"
 - จัดกิจกรรม จิตอาสา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแนวพระราชด าริ

5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
"พระราชินี 3 มิถุนายน"

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ          
"พระราชินี 3 มิถุนายน"

5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
 

4 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม เทิดทูน
พระคุณของพ่อ

 - จัดกิจกรรมในโครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 
เทิดทูนพระคุณของพ่อ"

5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

 

2

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2560

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ส านักปลัดโครงการพัฒนาคู คลอง เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

 - จัดกิจกรรมพัฒนาคู คลอง เน่ืองในวันฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
28 กรกฎาคม

5,000  ทต.ท่ีวัง
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาเน่ืองใน      
"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหา

 - จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาเน่ืองใน               
"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหา

5,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด  

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลต าบลท่ีวัง

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

30,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

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

80,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่ีวัง

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

50,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 เทศบาลต าบล  ท่ีวัง

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

20,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การ
ด าเนินงาน

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

100,000 ทต. ท่ีวัง   กองวิชาการฯ

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

20,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

1,300,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลท่ีวัง

 - การจัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

300,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ พนักงานจ้าง

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

50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

10 โครงการวันท้องถ่ินไทย  - จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มีนาคม 
ของทุกปี

5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

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

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

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

30,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

13 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหลวงเสน ในการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอทุ่งสง

30,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

14 โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งสง ในการจัดงานรัฐพิธี

7,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

15 โครการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

 - ปรับปรุงห้องน้ า ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

400,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

16 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง

 - ปรับปรุงเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง 123,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

17 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง

 - ก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาล บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง (โดยใช้กันสาดเสริม
บางส่วน)

343,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

18 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

90,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.  กค.

19 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 140,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ.  กค.

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

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

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

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

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 136,000 ทต. ท่ีวัง สป. กวผ. กค.

25 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 110,000 ทต. ท่ีวัง สป. กค.

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

27 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุกอสร้าง 10,000 ทต. ท่ีวัง กวผ.
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

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

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัยประจ าปี

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

2 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน

 - การเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและการจัดต้ังศูนย์อ านวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ

120,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

200,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

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

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

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 140,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

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

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 20,000     ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  -   ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง
20,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

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

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

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

50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

6 วัสดุก่อสร้าง  - วัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย.ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560

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

30,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

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

205,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

9 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้และวิทยุ เช่น 
ถ่านไฟ แบตเตอร่ี และวัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ

20,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

215,000

215,000
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

300,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

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

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 30,000 ทต. ท่ีวัง    กองสาธาฯ

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.4  แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

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

700,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

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

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 800,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักพ.ศ.2560พ.ย. ธ.ค.พ.ศ. 2561ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560

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

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 14,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด พ.

ศ.
พ.
ศ.

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว 4,500       ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
2 โต๊ะท างาน 5,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
3 ตู้เหล็ก 5,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
4 พัดลมติดผนัง  จ านวน 4 ตัว 8,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560

ล ำดับท่ี
พ.ศ.2561

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1.2  แผนงำนกำรศึกษำ
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 3,500 ทต. ท่ีวัง  กองสาธาฯ

2 โต๊ะท างาน 7,500 ทต. ท่ีวัง  กองสาธาฯ

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)
3,500       ทต. ท่ีวัง กองช่าง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 50,000 ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

งบประมำณ หน่วยงำน

3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560

2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ.2561
รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
 

2 เคร่ืองพิมพ์ 8,000 ทต. ท่ีวัง กอง
การศึกษา

 

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000     ทต. ท่ีวัง กองช่าง

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  จ านวน 4 เคร่ือง 10,000     ทต. ท่ีวัง กองช่าง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เคร่ืองพิมพ์ 8,900 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  2,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

งบประมำณ หน่วยงำน

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

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

3.4 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ 

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เคร่ืองพิมพ์ 8,900 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง 12,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 46,000 ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

6 เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง 8,600 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 ทต. ท่ีวัง กอง

สาธารณสุข

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 ทต. ท่ีวัง กอง
สาธารณสุข

งบประมำณ หน่วยงำน

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

สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

4.  ประเภทครุภัณฑ์ กำรเกษตร

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
 พ.ศ.2563

4.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

3.5 แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 15,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด  

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง 814,000 ทต. ท่ีวัง กอง 

สาธารณสุข
 

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
เคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 ทต. ท่ีวัง กอง 

สาธารณสุข
 

5. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
 พ.ศ.2563

5.1 แผนงำนสำธำรณสุข

6.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
 พ.ศ.2563
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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

62



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง) 5 3.16 2,137,100.00 2.85 กองช่าง
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39 24.68 29,340,775.00 39.19 กองช่าง
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.27 50,000.00 0.07 ส านักปลัด
2.2 แผนงานการเกษตร 2 1.27 120,000.00 0.16 ส านักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.27 205,000.00 0.27 ส านักปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา 10 6.33 12,078,798.00 16.13 กองการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 4.43 554,000.00 0.74 กองการศึกษา
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง 4 2.53 19,927,200.00 26.62 ส านักปลัด
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 3.80 150,000.00 0.20 ส านักปลัด
4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.27 430,000.00 0.57 กองการศึกษา

4.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3.16 700,000.00 0.93 กองสาธาฯ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

6



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 2.53 20,000.00 0.03 ส านักปลัด
5.2 แผนงานการเกษตร 1 0.63 5,000.00 0.01 ส านักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 27 17.09 3,439,000.00 4.59 สป.กวผ.กค.
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 6.96 1,025,000.00 1.37 ส านักปลัด
6.3 แผนงานการศึกษา 9 5.70 450,000.00 0.60 กองการศึกษา
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 กองช่าง
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.27 40,000.00 0.05 ส านักปลัด

รวม 158 100 74,871,873.00 100
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร
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