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เนื่องด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โดยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนมีขั้นตอนอันมี
สำระส ำคัญเริ่มจำก คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขั้นตอนต่อมำ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิ ด
ประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย 30 วัน แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมงบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและ
โครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว เทศบำลต ำบลที่วัง จึงไดด้ ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำและกิจกรรม
ที่จะด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลที่วัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566 ของเทศบำลต ำบลที่วัง มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
และกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลที่วัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลที่วัง และผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงด ี
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ส่วนที่  1   
บทน า 

1.1  บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติ ให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   
 เทศบาลต าบลที่วัง จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วังโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
(พ.ศ.2566 – 2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ 
 แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลที่วั ง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลที่วัง ได้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ 
รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการด าเนินงานไว้ อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลที่วัง เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ น ามา
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลที่วัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 รวมถึง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่งานต่าง ๆ รวมถึง
ครุภัณฑ์ส าหรับการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลที่วัง 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลต าบลที่วัง มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 3. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานของเทศบาลต าบล    
ที่วัง ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามที่ได้ก าหนดไว้ ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่เกิดจากการจ่ายขาด         
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลที่วัง ได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขึ้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน 
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลต าบลที่วัง โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 1. แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2566 ดังนี้ 

 1. สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมงานต่าง ๆ 
รวมถึงครุภัณฑ์ส าหรับการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
  2. สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสถานะการเงินการคลัง 
 3. ท าให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาด าเนินการพัฒนาจริงในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลที่วัง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาลต าบลที่วัง และไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาพ้ืนที่ 
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 4. น าไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น              
(พ.ศ.2566 – 2570) และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.  มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
 บัญชีโครงการ/

กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และ
แผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก เดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนของปีถัดไป เรียกว่ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลำคม 2565 – เดือนกันยำยน 2566) 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.13 1,464,000.00 2.83 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 30.21 15,601,000.00 30.12 กองช่าง
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1 แผนงานการเกษตร 1 1.04 20,000.00 0.04 ส านักปลัดเทศบาล
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.04 5,000.00 0.01 ส านักปลัดเทศบาล
3.2 แผนงานการศึกษา 8 8.33 8,581,375.00 16.56 กองการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 6.25 514,000.00 0.99 กองการศึกษา
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง 3 3.13 22,650,000.00 43.73 ส านักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 7.30 180,000.00 0.35 ส านักปลัดเทศบาล
4.3 แผนงานสาธารณสุข 3 3.13 150,000.00 0.29 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.08 120,000.00 0.23 ส านักปลัดเทศบาล
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 5.21 1,265,000.00 2.44 กองการศึกษา
ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.04 5,000.00 0.01 ส านักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานการเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 1 1.04 30,000.00 0.06 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร 1 1.04 50,000.00 0.10 ส านักปลัดเทศบาล

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร



                                                          แบบ ผด. 01  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และข้อมูลข่ำวสำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
 - ส านักปลัดเทศบาล 12 12.50 270,000.00 0.52 ส านักปลัดเทศบาล
 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2 2.08 50,000.00 0.10 กองยุทธศาสตร์ฯ
 - กองคลัง 2 2.08 80,000.00 0.15 กองคลัง
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.21 520,000.00 1.00 ส านักปลัดเทศบาล
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.04 50,000.00 0.10 ส านักปลัดเทศบาล
6.4 แผนงานการเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 1 1.04 20,000.00 0.04 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.04 150,000.00 0.29 กองช่าง
6.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.04 20,000.00 0.04 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 96 100.00 51,795,375.00 100.00

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 11.11 7,500.00            0.93 ส านักปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 5 55.56 150,400.00         18.73 กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 1 11.11 480,000.00         59.78 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการพาณิชย์ 2 22.22 165,000.00         20.56 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 9 100.00 802,900.00 100.00



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
ถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย 403 (สายเก่า) 
หมู่ท่ี 1 จ านวน 18 ต้น (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

488,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

2 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สายท่ีวัง - ถ้ าใหญ่ หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่ีวัง-ถ้ าใหญ่ 
หมู่ท่ี 1 จ านวน 18 ต้น (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

488,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

3 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สายท่ีวัง - ถ้ าใหญ่ หมู่ท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่ีวัง-ถ้ าใหญ่ 
หมู่ท่ี 5 จ านวน 18 ต้น (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

488,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน
กลยุทธ์ท่ี 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงท่ัวถึง
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กลยุทธ์ท่ี 7 : ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้อง กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี (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.

1 422,000 อาคารโดม ส านักปลัดฯ,

ทต. ท่ีวัง กองช่าง

หมู่ท่ี 2

2 333,000 หมู่ท่ี 5 กองการศึกษา,

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผด. 02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลท่ีวัง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดควนชม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม 
โดยการต่อเติมกันสาด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.1 เมตร  
และก่อสร้างหลังคาทางเช่ือมอาคาร ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 5.2 เมตร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 28.00 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 14 ท่อน และก่อสร้าง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 8 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างเวทีอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคารโดม) หมู่ท่ี 2
เทศบาลต าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเวทีอาคารอเนกประสงค์ 
(อาคารโดม) ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 9.50 เมตร 
สูง 1.20 เมตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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                                                       แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

3 114,000   หมูท่ี่ 9 กองช่าง

4 335,000   หมูท่ี่ 4 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบถนนสายควนยา หมูท่ี่ 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย
ควนยา หมูท่ี่ 9 ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.35 เมตร ยาว
 103 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
สมหมาย ซอย 1 หมูท่ี่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายสมหมาย ซอย
 1 หมูท่ี่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร 
หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                   แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

5 163,000   หมูท่ี่ 3 กองช่าง

6 459,000   หมูท่ี่ 11 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปูจ๋า 
หมูท่ี่ 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปูจ๋า หมูท่ี่ 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมพืี นท่ี
ไมน้่อยกว่า 160 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเภาลาย
 ซอย 5 หมูท่ี่ 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเภาลาย ซอย 5 
หมูท่ี่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                   แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

7 1,665,000 หมูท่ี่ 8 กองช่าง

8 637,000   หมูท่ี่ 1 กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยรากไม ้หมูท่ี่ 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยรากไม ้หมูท่ี่
 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 460 เมตร หรือมี
พื นท่ีไมน้่อยกว่า 1,610 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายคลองทราย ซอย 3 หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีตสายคลอง
ทราย ซอย 3 หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
 220 เมตร หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 880 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                     แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

 

 

 

13 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

9 836,000   หมูท่ี่ 7 กองช่าง

10 1,091,000 หมูท่ี่ 2 กองช่างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายโพรงงู ซอย 1 หมูท่ี่ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพรงงู 
ซอย 1 หมูท่ี่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 375 เมตร
 หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายโคกกฐิน - บ้านหนองพลับ ซอย 1 หมูท่ี่ 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกกฐิน-
บ้านหนองพลับ ซอย 1 หมูท่ี่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87เมตร 
และขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมพืี นท่ี
ไมน้่อยกว่า 1,163 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                     แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

11 1,601,000 หมูท่ี่ 5 กองช่าง

12 681,000   หมูท่ี่ 10 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายอ่าวเขาขิง (ตอน 2) หมูท่ี่ 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายอ่าวเขาขิง 
(ตอน 2) หมูท่ี่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 550 เมตร
 หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 2,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายห้วยกบ 
ซอย 1 หมูท่ี่ 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายห้วยกบ ซอย 1 หมู่ท่ี 10 โดย
วางท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ้านวน 1 ช่อง 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                   แบบ ผด. 02
    

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

13 490,000   ตลาด กองช่าง
ทต.ท่ีวัง

หมู่ท่ี 1

14 50,000     หมูท่ี่ 1 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างรั วรอบห้องน ้าตลาดเทศบาล
ต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั วรอบห้องน ้าตลาดเทศบาลต้าบลท่ีวัง ยาว 76 เมตร
 สูง 2.5 เมตร และเรียงหิน (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการบุกเบิกถนนสายครัวภูผา- บ้านจ่าวิทย์ 
ซอย 1 (ตอน 2) หมูท่ี่ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์ ซอย 1 (ตอน 2) หมู่
ท่ี 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมถมหินคลุก จ้านวน 
56 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                  แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

 

 

 

 

 

16 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

15 130,000   หมูท่ี่ 2 กองช่าง

16 256,000   หมูท่ี่ 9 กองช่าง

โครงการบุกเบิกถนนสายควนกอ - ทางรถไฟ  
หมูท่ี่ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายควนกอ - ทางรถไฟ หมูท่ี่ 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 เมตร ยาว 266 เมตร พร้อมถมหินคลุก จ้านวน 165 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการบุกเบิกถนนสายควนนกหว้า หมูท่ี่ 9 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายควนนกหว้า หมูท่ี่ 9 ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร
 ยาว 240 เมตร โดยใช้หินคลุก 221 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                  แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

17 450,000   หมูท่ี่ 2 กองช่าง

18 94,000     หมูท่ี่ 11 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการบุกเบิกถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย 1/2
 หมูท่ี่ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย1/2 หมูท่ี่ 2 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร พร้อมถมหินคลุก จ้านวน 
324 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการบุกเบิกถนนสายเภาลาย ซอย 3 (ตอน 2) 
หมูท่ี่ 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายเภาลาย ซอย 3 (ตอน 2) หมูท่ี่ 11 ขนาด
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร พร้อมถมหินคลุก 51 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                  แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

19 2,695,000 หมูท่ี่ 9 กองช่าง

20 675,000   กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาย ช่องประ - บ่อสองลูก หมูท่ี่ 9 พร้อม
ก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.19-037

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 1,235 เมตร หรือมพืี นท่ีไมน้่อยกว่า 4,940 ตารางเมตร พร้อมวาง
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.35 
เมตร ยาว 86 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะธาตุ - ห้วยกลั ง - 
ควนหลวงนาย หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเกาะธาตุ - ห้วยกลั ง - ควนหลวงนาย 
หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 11 โดยการถมหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยใช้หินคลุกจ้านวน 1,020 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

หมูท่ี่ 3 
และหมูท่ี่

 11

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   แบบ ผด. 02 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

21 230,000   หมูท่ี่ 2 กองช่าง

22 308,000   หมูท่ี่ 8 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย 
1/1 หมูท่ี่ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย 1/1 หมูท่ี่ 2 
โดยการถมหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร โดย
ใช้หินคลุกจ้านวน 77.25 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดอาทิตย์ หมูท่ี่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายตลาดอาทิตย์ หมูท่ี่ 8 โดยการถมหิน
คลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร เมตร ยาว 1,020 เมตร โดยใช้หิน
คลุก จ้านวน 634 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)



                                                                                                                                                                                                  แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

23 291,000   หมูท่ี่ 10 กองช่าง

24 273,000   หมูท่ี่ 8 กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนสายถ ้าประดู่ ซอย 3 หมูท่ี่ 10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายถ ้าประดู่ ซอย 3 หมูท่ี่ 10 โดยการ
ถมหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร โดยใช้หินคลุก
 จ้านวน 634 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)

โครงการปรับปรุงถนนสายยายเจียน ซอย 2 หมูท่ี่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายยายเจียน ซอย 2 หมูท่ี่ 8 โดยการ
ถมหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้หินคลุก
 จ้านวน 310 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                   แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำร
คมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

25 101,000   หมูท่ี่ 8 กองช่าง

26 195,000   หมูท่ี่ 6 กองช่างโครงการปรับปรุงท่อลอดเหล่ียมถนนสายนาเปล่ียน 
หมูท่ี่ 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อลอดเหล่ียมถนนสายนาเปล่ียน หมูท่ี่ 6 โดย
การก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 2 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการปรับปรุงถนนสายวังขวัญ ซอย 1 หมูท่ี่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายวังขวัญ ซอย 1 หมูท่ี่ 8 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร โดยใช้หินคลุก จ้านวน 200 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                               แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ สงวนและกักเก็บน้ ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
และน้ ำแล้ง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

27 586,000   หมูท่ี่ 7 กองช่าง

28 251,000   หมูท่ี่ 8 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. มอก. ชั น 3
 ถนนสายโคกกฐิน - แสงทอง หมูท่ี่ 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน ้าคสล.มอก.ชั น 3 ถนนสายโคกกฐิน - 
แสงทอง หมู่ท่ี 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ้านวน 47 ท่อน
 พร้อมบ่อพักน ้า คสล. จ้านวน 5 ลูก และก่อสร้างรางวี คสล.ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 42 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)

โครงการวางท่อระบายน ้าถนนสายบ้านนาย
สังเวียน หมูท่ี่ 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน ้าถนนสายบ้าน นายสังเวียน 
หมูท่ี่ 8 โดยใช้ท่อคสล.มอก.ชั น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จ้านวน 16 ท่อน (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลท่ีวังก้าหนด)



                                                                                                                                                                                             แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ สงวนและกักเก็บน้ ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
และน้ ำแล้ง 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

29 189,000   หมูท่ี่ 8 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการวางท่อระบายน ้าถนนสายบ้านลุงวิน
 หมูท่ี่ 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน ้าถนนสายบ้าน ลุงวิน หมูท่ี่ 8 
โดยใช้ท่อ คสล.มอก.ชั น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 จ้านวน 14 ท่อน (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง
ก้าหนด)



                                                                                                                                                                                             แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
2.1 แผนงำนกำรเกษตร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 20,000  ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัว

รั วกินได้
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการสุขภาพดี
ถ้วนหน้าผักสวนครัวรั วกินได้ ประจ้าปี พ.ศ.2566 เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                              แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1  โครงการ "หน่ึงใจ...ให้ธรรมะ" 5,000 วัดในพื นท่ี ส้านักปลัดฯ

ทต. ท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
"หน่ึงใจ...ให้ธรรมะ" เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าท้า
ป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ดอกไม ้
ธูป เทียน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ ฯลฯ  

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                               แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ 50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน่ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ส้าหรับเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายใน
โครงการ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลต้าบล
ท่ีวัง เชน่ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าของรางวัล  ส้าหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  - ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ 992,985 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

 - ค่าจัดการเรียนการสอน ส้าหรับจัดซื อส่ือการ 328,100 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

 - ค่าหนังสือเรียน ส้าหรับจัดซื อหนังสือส้าหรับ 38,600 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนา 38,600 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนา 57,900 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนา 82,990 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

4 1,104,600 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน

1,415,400 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง จ้านวนนักเรียน 263 คน 
อัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน จ้านวนนักเรียน 337 คน 
อัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน

โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

6 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา

1,566,600 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

7 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม

1,113,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา จ้านวนนักเรียน 373 คน 
อัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดควนชม จ้านวนนักเรียน 265 คน 
อัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 

3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

8 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

1,692,600 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษาเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จ้านวนนักเรียน 403 คน 
อัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว3.2  
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 200,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 210,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการจัด
งานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  ค่าประชาสัมพันธ์ 
เคร่ืองเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้อง
ใช้เพ่ือโครงการนี  ฯลฯ 

โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้
ประเพณีชักพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและการ
เรียนรู้ประเพณีชักพระ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเรือพระ 
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  
ค่าประชาสัมพันธ์ เคร่ืองเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องใช้เพ่ือ
โครงการนี  ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว3.2  
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

3 20,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

4 65,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพิธีกรทาง
ศาสนา เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ เคร่ืองเสียง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ้าเป็นต้องใช้เพ่ือโครงการนี  ฯลฯ  

โครงการการจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท้าการปกครองอ้าเภอทุ่ง
สงในการด้าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีชักพระ 
ประจ้าปี 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

5 15,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

6 4,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท้าการปกครองอ้าเภอทุ่ง
สงในการด้าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 
ประจ้าปี 2566

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน “ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุ”

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท้าการปกครองอ้าเภอทุ่ง
สงในการด้าเนินงาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุ" ประจ้าปี 2566

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.1 แผนงำนงบกลำง 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,640,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมอีายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ นไปท่ีมคุีณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และได้ขึ นทะเบียนขอรับเงินเบี ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี ยยังชีพรายเดือนแบบขั นบันได  เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพ่ิมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการตามข้อ 18 (2) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีได้ด้าเนินการมาก่อนใช้
ฐานข้อมลูจ้านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือ่ผู้มสิีทธิรับเงินเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ โดยค้านวณจากอัตราเฉล่ียการเพ่ิมขึ น 3 ปีย้อนหลัง และ
ข้อมลูจ้านวนผู้สูงอายุท่ีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมลู 
เบี ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากประกาศบัญชีรายชือ่ฯ โดย
ด้าเนินการ จ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง เป็นการด้าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจฯ พ .ศ. 2542

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.1 แผนงำนงบกลำง 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 เบี ยยังชีพความพิการ 4,800,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี ยความพิการให้แก่คนพิการ
ท่ีมสิีทธิ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด ท่ีได้แสดงความจ้านงโดยการขอขึ น
ทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แล้วโดยคนพิการท่ีมอีายุ18 ปีขึ นไปได้รับเบี ยความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 และคน
พิการท่ีมอีายุต้่ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ท่ีโดยด้าเนินการจ่ายเงินเบี ยความ
พิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี
 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องเป็นการด้าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ้านาจฯ พ.ศ.2542



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.1 แผนงำนงบกลำง 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท้าการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชพีเลี ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิ
จะได้รับเบี ยยังชพีคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั ง 12 เดือน
 เป็นการด้าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจฯ พ.ศ. 
2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
พ้ืนท่ี



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

37 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 20,000 ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่าง

ประปาเทศบาลต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชพีชา่งประปาเทศบาลต้าบลท่ีวัง เชน่ ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกับการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใชจ่้าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุ
เอกสารส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเชา่ท่ีพัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 20,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

3 20,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนา
สตรีต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลท่ีวัง 
เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส้าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า 
เทศบาลต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าเทศบาลต้าบลท่ีวัง 
เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส้าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

5 20,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

6 50,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด้าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวิีตและส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 ต้าบลท่ีวัง เชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้อง
จ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลท่ีวัง เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส้าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

7 50,000 หมู่ท่ี 1 ส้านักปลัดฯ
ต้าบลท่ีวัง

ถนน 403

สายเก่า

โครงการหลาดหวันฉ่าย หนนสาย
วัฒนธรรม พลบค้่าท่ีหน้าพลับพลา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการ
หลาดหวันฉ่าย หนนสายวัฒนธรรม พลบค้่าท่ี
หน้าพลับพลา เช่น  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
การจัดประชุม ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าจัดท้าคู่มอื 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ 

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
4.3 แผนงำนสำธำรณสุข 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 50,000 ทต.ท่ีวัง กอง

สาธารณสุข

2 50,000 ทต.ท่ีวัง กอง
สาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต 
เทศบาลต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
ในเขต เทศบาลต้าบลท่ีวัง เชน่ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ค่าท้าหมันค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน 
เคร่ืองหมายประจ้าตัวสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี-
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารีเชน่ ค่าอาหารว่าง  ค่าเคร่ืองด่ืม  ส้าหรับหน่วยงานท่ี
มาร่วมด้าเนินการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
4.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3 50,000 ทต.ท่ีวัง กอง

สาธารณสุข

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัส
อาหาร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 
4.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 100,000 ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

2 20,000 ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566

โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด้าเนินโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ เชน่ ค่าใชจ่้ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรม
สาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีชว่ยปฏิบัติงานในการจัดงาน
และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับ
สถานท่ีในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการเย่ียมบ้านให้ก้าลังใจและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเย่ียมบ้านให้ก้าลังใจและชว่ยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลต้าบลท่ีวัง
โดยอาจให้เป็นส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือ การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้การชว่ยเหลือประชาชนในระดับเขตพื นท่ีหรือ
ท้องถ่ินตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำร/กิจกรรม



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
4.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาท่ีวังเกมส์ 350,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

2 65,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา ท่ีวังเกมส์ เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้
เบิกจ่าย ฯลฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเงิน
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้
เบิกจ่าย ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 6 : ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
4.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 
 
 
 
 
 

45 

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

3 50,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

4 400,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566

โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการส่งทีม
กีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
 ค่าเบี ยเลี ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายของ
นักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ

โครงการเดินว่ิงแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการเดินว่ิง
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ 
4.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

5 400,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศบาลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลท่ีวังคัพ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
กลยุทธ์ที่ 12 :  พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลองและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สร้ำงจิตส ำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 5,000 ท่ีสาธารณะ ส้านักปลัดฯ

ประโยชน์

ทุ่งกองทราย

หมู่ท่ี 7

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการปลูกต้นไม ้เน่ืองในวันต้นไม้
ประจ้าปีของชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามโครงการปลูกต้นไม ้เน่ืองในวันต้นไม้
ประจ้าปีของชาติ พ.ศ.2566 เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าพันธ์ุไม ้ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในการ
จัดโครงการ ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
กลยุทธ์ที่ 12 :  พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลองและป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สร้ำงจิตส ำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.2 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน (งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมลู 30,000  ทต.ท่ีวัง      กอง    

 สาธารณฯฝอยและรักษาความสะอาด สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด้าเนินโครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด เชน่ ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเชา่อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสารส้าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเชา่ท่ีพัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมคีุณภำพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร อุตสำหกรรม ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรบัปรุงผลติผลให้มีคุณภำพ 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร ส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อกำรบริโภคเพื่อจ ำหน่ำยและเพื่อกำรอนุรักษ์และเพิ่มช่องทำงตลำด 
5.3 แผนงำนกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 50,000  ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ 
(อพ.สธ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม
 ค่าพันธ์ุพืช ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตัง้และอบรมฟื้นฟูต ำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 โครงการจิตอาสาพัฒนา 20,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจิต
อาสาพัฒนา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ตามแนวพระราชด้าริ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในการจัด
โครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 

51 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 5,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี

5,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชน่ ค่าป้ายโครงการ ค่า
จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายใน
การจัดโครงการ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชนีิ เชน่ ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธ์ุไม้ ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ
 ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 

52 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

4 5,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

5 โครงการท้าดีเพ่ือพ่อหลวง (5 ธันวา) 5,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชนีินาถ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง เชน่ ค่าป้ายโครงการ ค่า
พันธ์ุไม้ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่าย
ในการจัดโครงการ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการท้าดีเพ่ือพ่อหลวง (5 ธันวา) เชน่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง
 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ้าเป็นต้องจ่ายในการจัดโครงการ ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

53 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

6 โครงการวันท้องถ่ินไทย 5,000 ส้านักงาน ส้านักปลัดฯ
เทศบาล
ต้าบลท่ีวัง

7 5,000 ส้านักงาน ส้านักปลัดฯ
เทศบาล
ต้าบลท่ีวัง

โครงการวันเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าอาหารว่าง ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ิน
ไทย วันท่ี 18 มนีาคมของทุกปี เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าพานพุ่มดอกไม ้ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่าย
ในโครงการฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

8 30,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมาย"กฎหมายสามญั ประจ้า
บ้านสร้างความสุขใจให้สังคม"

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย "กฎหมายสามัญ ประจ้าบ้าน สร้างความสุข
ใจให้สังคม" เชน่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

9 50,000 สวนโมก ส้านักปลัดฯ
ขพลาราม

(วัดธารน ้าไหล)

10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตส้านึกป้องกัน
การทุจริต

10,000 ทต. ท่ีวัง ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เชน่ ค่าวิทยากร ค่าของท่ีระลึกในการศึกษาดูงาน
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้อง
จ่ายในโครงการ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจริยธรรมและจิตส้านึกป้องกันการทุจริต เชน่ ค่า
วิทยากร ค่าของท่ีระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่า
พาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

11 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน

30,000 ส้านักงาน
เทศบาล
ต้าบลท่ีวัง

ส้านักปลัดฯ

12 100,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

ชุมพร

พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่าย
ในโครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง 
สู่การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล
ต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฝึกอบรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต้าบลท่ีวัง ในการจัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง เชน่ ค่าวิทยากร ค่าของท่ีระลึก
ในการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ี
พัก ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ
 ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (กองยุทธศำสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 20,000 ทต. ท่ีวัง กองยุทธฯเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต้าบลท่ีวัง เช่น ค่าจ้าง
จัดเก็บข้อมูลพื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่า
เคร่ืองด่ืมและอาหารว่างในการจัดประชุมประชาคม 
ประชุมคณะกรรมการในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต้าบลท่ีวัง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 9 : ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำน ภำยในองค์กร สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย 
เพิ่มพูนควำมรู้ 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (กองยุทธศำสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 30,000 ทต. ท่ีวัง กองยุทธฯโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต้าบลท่ีวัง เช่น
 ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ 

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 9 : ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำน ภำยในองค์กร สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย 
เพิ่มพูนควำมรู้ 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (กองคลัง) 

 
 
 

59 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 30,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

2 50,000 ทต. ท่ีวัง กองคลังโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - laas เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้อง
จ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดท้าและปรับปรุง
ข้อมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างพนักงานภาคสนาม
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายตามโครงการฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรจรำจร 
6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 

60 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

1 70,000 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

ภาคใต้

(เอส.เทค)

2 70,000 วิทยาลัย

เทคโนโลยี

ภาคใต้

(เอส.เทค)

ส้านักปลัดฯ

ส้านักปลัดฯ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 (ปีใหม)่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
การจัดตั งศูนย์อ้านวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 (สงกรานต์)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
การจัดตั งศูนย์อ้านวยความสะดวกในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเบิกได้
ตามระเบียบฯ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรจรำจร 
6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
 

61 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

3 30,000 ส้านักงาน

เทศบาล

ต้าบลท่ีวัง

4 100,000 ส้านักงาน

เทศบาล

ต้าบลท่ีวัง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลท่ีวัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลท่ี
วัง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ

ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย 
วาตภัยและอัคคีภัยประจ้าปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยประจ้าปี เช่น
 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ

ส้านักปลัดฯ



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรจรำจร 
6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 50,000 ทต.ท่ีวัง ส้านักปลัดฯโครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ

เทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ้าเป็นต้องใช้จ่ายในโครงการ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.  2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
6.2 แผนงำนกำรเคหะ 

 
 
 
 
 
 

63 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 250,000 ทต.ท่ีวังค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยานพาหนะท่ีใชใ้นการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือให้สามารถใชง้านตามปกติ

ส้านักปลัดฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 20,000 ทต.ท่ีวังค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยานพาหนะท่ีใชใ้นการ

ปฏิบัติงานด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
เพ่ือให้สามารถใชง้านตามปกติ

สาธารณสุขฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                                                                                                                                 แบบ ผด. 02 
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
6.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร 
6.4 แผนงำนกำรพำณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

64 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 150,000 ทต.ท่ีวังค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เชน่ รถยนต์ท่ีใชป้ฏิบัติงานในกองชา่ง
กองชา่ง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 20,000 ทต.ท่ีวังค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน่

ครุภัณฑ์ท่ีใชป้ฏิบัติงานในตลาดเทศบาลต้าบลท่ีวัง
สาธารณสุขฯ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลที่วัง 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 



                                               แบบ ผด. 02/1  
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลที่วัง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
รถเข็นชนิดน่ัง จ านวน 1 คัน 7,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2566
ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2565



                                 แบบ ผด. 02/1    
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลที่วัง 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 
 

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว 9,000 ทต. ท่ีวัง ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว 11,800 ทต. ท่ีวัง ศพด. บ้านชายคลองและ 
ศพด.บ้านวังยวน

โต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ตัว 1,800 ทต. ท่ีวัง ศพด.วัดควนชม

โต๊ะบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,500 ทต. ท่ีวัง ศพด.บ้านวังยวน

โต๊ะพับสีขาวอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว 9,400 ทต. ท่ีวัง ศพด. บ้านชายคลองและ 
ศพด.บ้านวังยวน

ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 ตัว 10,000 ทต. ท่ีวัง ศพด.วัดควนชม

พ.ศ.2566
ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2565

งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนอนุบาลชุดโฟเมก้า จ านวน 20 ชุด 29,800 ทต. ท่ีวัง ศพด.วัดควนชม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                 แบบ ผด. 02/1    
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลที่วัง 

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 

 

4.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
4.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
5.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังน้ าไฟเบอร์ ขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง 8,300 ทต. ท่ีวัง ศพด.วัดควนชม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ คีย์บอร์ดไฟฟ้าส าหรับเด็ก 20 เคร่ือง 25,800 ทต. ท่ีวัง ศพด.วัดควนชม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

34,000 ทต. ท่ีวัง ศพด.บ้านวังยวน และ 
ศพด.วัดควนชม

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 5,000 ทต. ท่ีวัง ศพด.บ้านวังยวน และ 
ศพด.วัดควนชม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                 แบบ ผด. 02/1    
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลที่วัง 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2.1 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 แผนงานการพาณิชย์ 
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งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์สนาม เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กและอุปกรณ์ 480,000 ทต. ท่ีวัง กองสาธารณสุข

พ.ศ.2566
ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2565

งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จ านวน 1 

เคร่ือง
15,000 ทต. ท่ีวัง กองสาธารณสุข

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

งบประมาณ หน่วยงาน

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดต้ังบริเวณตลาด
เทศบาลต าบลท่ีวัง จ านวน 1 ระบบ

150,000 ตลาด ทต. ท่ีวัง กองสาธารณสุข

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลที�วัง
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร . 075-355629 ต่อ 107
FACEBOOK : ทต.ที�วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

DTSP_TIWANG@HOTMAIL.COM


