
แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยควนพล  ซอย 1  
หมู่ท่ี 2

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนพล ซอย
 1 หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 575.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,300 ตารางเมตร

2,410,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยทำงเข้ำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดควนชม  หมู่ท่ี 5

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 203 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร

785,000  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนนำงเอ้ือน    
หมู่ท่ี 6

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย   บ้านนางเอ้ือน หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 54 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 7 บ่อ และถมหินคลุก
หลังท่อระบายน้ า จ านวน 50 ลูกบาศก์เมตร

583,000  หมู่ท่ี  6 กองช่าง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนป้ำสำคร     
หมู่ท่ี 10

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย   บ้านป้าสาคร หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

2,794,000  หมู่ท่ี  10 กองช่าง

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนใหญ่  หมู่ท่ี 6

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านใหญ่ หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 217 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
868 ตารางเมตร

999,000  หมู่ท่ี  6 กองช่าง

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยประดิษฐ์ 
 - โรงโม่หิน   หมู่ท่ี 5

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประดิษฐ์ - โรงโม่หิน  หมู่ท่ี 5  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 509.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,036  ตารางเมตร

1,950,000  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

9



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

7 โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำ
ส่วนภูมิภำค สำยควนพล ซอย 1 
หมู่ท่ี 2

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตวางท่อประปาส่วน
ภูมิภาค สายควนพล ซอย 1  หมู่ท่ี 2   โดยใช้ท่อ 
HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร 
 ยาว 450 เมตร พร้อมอุปกรณ์

300,000  หมู่ท่ี  2 กองช่าง

8 โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำ
ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 1,11    (ตอน 2)

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตวางท่อประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ท่ี 1,11 (ตอน 2)  โดยใช้ท่อ HDPE PN 
6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160  มิลลิเมตร  ยาว 
830 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และท่อ HDPE PN 10 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 9 เมตร
 พร้อมอุปกรณ์

900,000   หมู่ท่ี   
 1 - 11

กองช่าง

9 โครงกำรติดต้ังรำวกันตกบริเวณ
ฟุตบำทเลียบถนนทำงหลวง สำย 
403 (สำยเก่ำ) หมู่ท่ี 1

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังราวกันตกบริเวณฟุตบาท
เลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า) ยาว 378.00
 เมตร พร้อมเรียงหินยาแนว จ านวน 1,134.00 
ตารางเมตร

3,087,000  หมู่ท่ี 1 กองช่าง

10



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

10 โครงกำรบุกเบิกถนนสำยตลำด
อำทิตย์ หมู่ท่ี 8

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่
ท่ี 8 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
พร้อมถมหินคลุก จ านวน 720 ลูกบาศก์เมตร 

202,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง

11 โครงกำรบุกเบิกถนนสำยถ้ ำชวน 
(ตอน 2) หมู่ท่ี 8

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน (ตอน 2) 
หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 464 เมตร
 พร้อมถมหินคลุก จ านวน 1,385 ลูกบาศก์เมตร 

881,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง

12 โครงกำรบุกเบิกถนนสำยห้วยลึก 
หมู่ท่ี 9

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ท่ี 9 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร พร้อม
ท้ังถมหินคลุก จ านวน 578 ลูกบาศก์เมตร

1,141,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

13 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยชุมชน
ก้ำงปลำ หมู่ท่ี 3 - 4

 - ปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ท่ี 3 - 4 โดย
การลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร และขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 349 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 36 ลูก และวางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 35 ลูก และ
ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 570 
เมตร หนา 0.15 เมตร

3,287,000    หมู่ท่ี   
 3 - 4

กองช่าง

14 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยถ้ ำชวน 
(ตอน 1) หมู่ท่ี 8

 - ปรับปรุงถนนสายถ้ าชวน (ตอน 1) หมู่ท่ี 8  โดย
การถมหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร ยาว 725 เมตร พร้อมบดอัดแน่น

836,000  หมู่ท่ี  8 กองช่าง
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แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

15 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนน
สำยบ่อสองลูก - บ้ำนนำยดับ      
 หมู่ท่ี 9

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าถนนสายบ้าน   
นายดับ  หมู่ท่ี 9  บริเวณห้วยบ่อจันทร์ โดยการวาง 
 ท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จ านวน 36 ท่อน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 92 ตาราง
เมตร พร้อมงานเรียงหิน จ านวน 100 ตารางเมตร

527,000  หมู่ท่ี  9 กองช่าง
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอำชีพสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
 และผู้ด้อยโอกำส

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีรายได้ และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

2 โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ
ต่ำง ๆ ในต ำบลท่ีวัง

 - ด าเนินกิจกรรมของโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

14



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรส่งเสริมศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ
ต ำบล เพ่ือประกอบอำชีพตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมท ำแปลงสำธิตกำรเกษตร

 - ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตามบทบาท
ภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

2 โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน

 - ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมพอ
ท่ีจะเล้ียงครอบครัว โดยวิธีการฝึกอบรม พร้อม
ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิต

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.2  แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
1 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 50,000 ทต.

ท่ีวัง
กอง

การศึกษา
2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ
ค่ำอำหำรกลำงวัน                                           
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ีวัง

911,400 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

3 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                                     
 - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

316,200 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

4 ค่ำหนังสือ                                                     
 -  สนับสนุนค่าหนังสือเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ีวัง

37,200 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

5 ค่ำอุปกรณ์กำรรียน                                           
 - สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

37,200 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

6 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน                                       
 -  สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

55,800 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

7 ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                                    
 - สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ีวัง

79,980 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

8 ค่ำอำหำรเสริม (นม)   - อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดควนชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน

356,414 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

9 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  - วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ า ขันน้ า ถัง
น้ า แปรงสีฟัน  ถาดใส่อาหาร น้ ายาล้างจาน  ผงซักฟอก  
ถุงขยะ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ล้างจาน  ผงซักฟอก  ถุง
ขยะ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ท่ีแขวนผ้าขนหนู น้ ายาท า
ความสะอาด กระดาษช าระ ฯลฯ

18,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

10 วัสดุก่อสร้ำง  - วัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ

30,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

11 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  - ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดจากการใช้งาน 
จ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 รถจักยานยนต์ รถยนต์ของทางราชการ ฯลฯ

30,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

12 ค่ำสำธำรณูปโภค  - ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ีวัง

155,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

13 โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียน

 - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของโรงเรียน จ านวน 
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ , โรงเรียนวัด
ก้างปลา , โรงเรียนวัดควนชม, โรงเรียนบ้านชายคลอง , 
โรงเรียนบ้านวังยวน

6,484,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

14 ค่ำอำหำรเสริม (นม)  - อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชายคลอง,
โรงเรียนบ้านวังยวน,โรงเรียนวัดก้างปลา,โรงเรียนวัดควน
ชมและโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

3,106,161 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

15 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้และวิทยุ เช่น ถ่านไฟ 
แบตเตอร่ีฯ และวัสดุไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯ

20,000 ทต.
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา
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แบบ ผด.02

ก.ย.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

ก.ย.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

ก.ย.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

ก.ย.

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรสำนใยรักสู่

ครอบครัว
 - ด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

200,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

2 โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
งำนประเพณีลอยกระทง

 - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2561 โดยมีค่าใช้จ่าย  
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์  
เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเวทีเคร่ือง
เสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

200,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

3 โครงกำรจัดงำนประเพณี
เดือนสิบ ประจ ำปี 2562

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงในการด าเนินงาน
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี 2562

15,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

4 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน “ประเพณี
มำฆบูชำแห่ผ้ำข้ึนธำตุ”
 ประจ ำปี 2562

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงในการด าเนินงาน
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ข้ึนธาตุ" ประจ าปี 2562

4,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับท่ี
พ.ศ. 2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561

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

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับท่ี
พ.ศ. 2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

5 โครงกำรกำรจัดงำน
เทศกำลประเพณีชักพระ
อ ำเภอทุ่งสง 
ประจ ำปี 2562

 - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงในการด าเนินงาน
การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง ประจ าปี 2562

65,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

6 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรบ ำรุงรักษำ
ศิลปะจำรีตประเพณีภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน

  - ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
 เช่น ฟ้ืนฟูประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน 
ประเพสวนด้าน ประเพณีให้ทานไฟ

30,000      ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

22



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 งำนรัฐพิธีและวันส ำคัญของชำติ  - จัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ และโครงการ/

กิจกรรมตามพระราชด าริหรือหนังสือส่ังการเร่งด่วน
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานรัฐพิธี เช่น

100,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

 - วันสวรรคต ร.9 23 ตุลาคม

 - วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.3  แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายช่ือท่ี

ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
180,000 ทต.

 ท่ีวัง
ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุท่ีมีสิทธิได้รับ  ตามระเบียบ 15,346,800 ทต.
 ท่ีวัง

ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพคนพิกำร  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3,840,000 ทต.
 ท่ีวัง

ส านักปลัด

4 เงินสมทบทุนหลักประกัน
สุขภำพ

 - จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

300,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับ
ท่ี

พ.ศ.  2562
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
ล ำดับ

ท่ี
พ.ศ.  2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02

ก.ย.

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.  2562

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ.  2562

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรครอบครัวพ่ึงได้  - ด าเนินโครงการครอบครัวพ่ึงได้ และสานสายใย

ครอบครัวสัมพันธ์ ให้กับครอบครัวในต าบลท่ีวัง            
                                                                    

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

2 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน
ต ำบลท่ีวัง

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

3 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน

 - ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

4 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร

 - ด าเนินโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต    
เขตเทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

5 โครงกำรสร้ำงชุมชนให้น่ำอยู่ 
เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

 - ด าเนินโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เช่า ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ ในเขต
เทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000    ทต.
ท่ีวัง

ส านักปลัด

พ.ศ.  2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2561

24



แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

ต้ำนยำเสพติดเทศบำลท่ีวังคัพ
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ท่ีวังคัพ คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 
2562 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัล ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ี
วัง เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด

400,000 ทต.
 ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

2 โครงกำรส่งทีมกีฬำและกรีฑำ
ร่วมแข่งขันกันหน่วยงำนอ่ืน ๆ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่า
ชุดกีฬา ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีระเบียบก าหนดให้
เบิกจ่ายได้ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ

50,000 ทต.
 ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

พ.ศ.  2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2561
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี

 - จัดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารว่าง ค่า
เคร่ืองด่ืม ส าหรับหน่วยงานท่ีมาร่วมด าเนินการ ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกในการฉีดวัคซีน และ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิด ค่า
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา ถุงมือฯลฯ

30,000 ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

2 โครงกำรให้บริกำรทำงสังคม
ด้ำนกำรแทพย์ฉุกเฉิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ 
อาสาสมัครกู้ชีพ หรือบุคคลท่ัวไป ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

100,000 ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

3 โครงกำรตำมพระรำขด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาทเพ่ือจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

500,000 ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

4 โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีน ชุมชนท่ี 1-25         
ต ำบลท่ีวัง

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนละ 3,000 บาท

75,000 ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข

26



แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.4  แผนงำนสำธำรณสุข

5 โครงกำรปรับปรุงภำวะ
โภชนำกำรและสุขภำพของเด็ก
ชุมชนท่ี 1-25 ต ำบลท่ีวัง

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็ก ชุมชนละ 
5,000 บาท

125,000 ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ

6 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ี
ชุมชนท่ี 1-25   ต ำบลท่ีวัง

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี ชุมชนละ 12,000 บาท

300,000    ทต. 
ท่ีวัง

   กอง สา
ธารณฯ
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี
 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
มหาราชินี

5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
 

2 โครงกำรจิตอำสำ              
"เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ"

 - จัดกิจกรรม จิตอาสา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแนวพระราชด าริ

5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอำสำ สร้ำงป่ำ 
รักษ์น้ ำ"

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา    
สร้างป่า รักษ์น้ า

5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับท่ี
พ.ศ.  2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

3
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แบบ ผด.02

29



แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำอัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้ าอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

50,000 ทต.
 ท่ีวัง

ส านักปลัด

พ.ศ.  2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2  แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561
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แบบ ผด.02

30



แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ

ท้องถ่ินส่ีปีเทศบำลต ำบลท่ีวัง
 - ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีเทศบาลต าบลท่ีวังเช่น 
ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 ทต. 
ท่ีวัง

  กอง  วิชา
การฯ

2 โครงกำรเทศบำลพบประชำชน  - จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานท่ี ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายใน
โครงการ ฯลฯ

50,000 ทต. 
ท่ีวัง

  กอง  วิชา
การฯ

3 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับ
กฎหมำยแก่ผู้บริหำรเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

  - จัดโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลท่ีวัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ

50,000 ทต. 
ท่ีวัง

  กอง  วิชา
การฯ

4 กำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำร
ด ำเนินงำน

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ด าเนินงานและกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจัดท าวารสารค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ

100,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
วิชาการฯ

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

5 กำรจัดท ำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-laas) เช่น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมท่ีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

20,000 ทต. 
ท่ีวัง

กองคลัง

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน

 - ในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
กองคลัง และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 

10,000 ทต. 
ท่ีวัง

กองคลัง
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ัง  - จัดท าป้ายในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล และ 
ผู้บริหาร ท่ีมีต าแหน่งว่าง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในการจัดการ
เลือกต้ังรวมท้ังการสนับสนุนในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

500,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

8 โครงกำรฝึกอบรม กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพเพ่ือกำรพัฒนำ
ตนเอง สู่กำรพัฒนำท้องถ่ินของ
เทศบำลต ำบลทีวัง ประจ ำปี 
2562

 - การจัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

300,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

9 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำล และ
 พนักงำนจ้ำง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องจ่ายในโครงการฯ

20,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

10 โครงกำรวันท้องถ่ินไทย  - จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี 5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

11 โครงกำรวันเทศบำล  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี 5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนท่ี
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 - การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่า
จัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 ทต. 
ท่ีวัง

กอง
วิชาการฯ

13 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล    
นาหลวงเสน ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ
ทุ่งสง

30,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

14 โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง
 ในการจัดงานรัฐพิธี

7,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

15 โครงกำรจัดต้ังและพัฒนำ
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังโครงการและพัฒนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์

20,000    ทต. 
ท่ีวัง

กอง
วิชาการฯ

16 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง

110,000 ทต. 
ท่ีวัง

สป. กวผ.  
กค.

17 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ (บริเวณ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ีวัง)

 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

3,000,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

18 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุส านักงาน 100,000 ทต. 
ท่ีวัง

สป. กวผ.  
กค.

19 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 ทต. 
ท่ีวัง

สป. กวผ.

20 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

21 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

22 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 ทต. 
ท่ีวัง

สป. กวผ.

23 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 ทต. 
ท่ีวัง

สป. กวผ. 
กค.

24 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

25 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุการเกษตร 5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
(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.

1 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อุทกภัย วำตภัยและอัคคีภัย
ประจ ำปี

 - การด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนประจ าปี 15,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

2 โครงกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมปลอดภัย
ให้กับประชำชน

 - การเผยแพร่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนและการจัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมงาน
ประเพณีต่าง ๆ

100,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

3 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุส านักงาน 10,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

36



แบบ ผด.02

6.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
(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.

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

6 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

7 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

8 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

9 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

10 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000       ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด

11 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 10,000        ทต. 
ท่ีวัง

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

ก.ย.

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

พ.ศ.  2562
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แบบ ผด.02

ก.ย.

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

พ.ศ.  2562
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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 ซ่อมแซมและ

บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
 -   ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง

20,000 ทต.
 ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

2 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุส านักงาน 30,000 ทต.
 ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ทต.
 ท่ีวัง

กอง
การศึกษา

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 ทต.
 ท่ีวัง

ส านักปลัด

215,000

215,000

พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.3   แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

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

ครุภัณฑ์
 - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ีวัง

300,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

2 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

 - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลท่ีวัง

50,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุส านักงาน 10,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

6 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

7 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.4  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.4  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561

8 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

9 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ

10 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 10,000 ทต.
 ท่ีวัง

   กอง 
สาธาฯ
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แบบ ผด.02

ก.ย.

41



แบบ ผด.02

ก.ย.
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภัณฑ์
 - บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลท่ีวัง

100,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

2 บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายจ าเป็น เช่น รถกระเช้า และครุภัณฑ์
อ่ืนๆ

800,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุส านักงาน 70,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

6 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561
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แบบ ผด.02

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

(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.
พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2561

7 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

8 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

9 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 800,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

10 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ วัสดุอ่ืน 10,000 ทต.
 ท่ีวัง

กองช่าง

42



แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน
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แบบ ผด.02

ก.ย.
พ.ศ. 2562

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

6.5 และแผนงำนเคหะและชุมชน

44



แบบ ผด.02/1

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 3,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

2 เก้าอ้ีท างาน 5,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

3 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 9,700 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

งบประมำณ หน่วยงำน

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

1
ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางหนังสือ

12,000     
ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

2
ตู้เหล็ก 2 บาน 15,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

3
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 11 เคร่ือง 458,600 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 28,000 ทต. ท่ีวัง    กอง 

สาธาฯ

พ.ศ. 2562
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1.2  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง
1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 โต๊ะท างาน 7,500 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเสียง 21,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
2 โทรทัศน์ LED (Smart TV) 42,600 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 8,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 6,500 ทต. ท่ีวัง กอง 

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

3.2 แผนงำนสำธำรณุข

ล ำดับท่ี

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แบบ ผด.02/1

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 27,500 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียง 7,000 ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 211,000 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 24,000     ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 12,900 ทต. ท่ีวัง กอง

การศึกษา
 

5.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

4.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

4.1 และแผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

4.2 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.  2562

สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561

4.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562
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แบบ ผด.02/1

งบประมำณ หน่วยงำน

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

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000     ทต. ท่ีวัง กองช่าง

งบประมำณ หน่วยงำน

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

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000 ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

2 เคร่ืองพิมพ์ 12,200     ทต. ท่ีวัง กองวิชาการ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     ทต. ท่ีวัง กองคลัง

งบประมำณ หน่วยงำน

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

งบประมำณ หน่วยงำน

บำท รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์อ่ืน กระจกโค้งจราจร 120,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด  

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

6.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

5.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.  2562

5.4 แผนงำนบริหำรท่ัวไป
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 10.27 20,682,000.00       32.48 กองช่าง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.37 40,000.00           0.06 ส านักปลัด
แผนงานการเกษตร 2 1.37 40,000.00           0.06 ส านักปลัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา 15 10.27 11,687,355.00       18.35 กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 4.11 514,000.00         0.81 กองการศึกษา
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.84 100,000.00         0.16 ส านักปลัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง 4 2.74 19,666,800.00     30.88 ส านักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.42 100,000.00         0.16 ส านักปลัด
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.37 450,000.00         0.71 กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข 6 4.11 1,160,000.00       1.82 กองสาธาฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2.05 15,000.00           0.02 ส านักปลัด
แผนงานการเกษตร 1 0.68 50,000.00           0.08 ส านักปลัด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 33 22.60 4,642,000.00       7.29 สป.กวผ.กค.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 8.22 470,000.00         0.74 ส านักปลัด
แผนงานการศึกษา 12 8.22 85,000.00           0.13 กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข 12 8.22 1,370,000.00       2.15 กองสาธาฯ
แผนงานเคหะและชุมชน 15 10.27 2,595,000.00       4.07 กองช่าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.68 17,000.00           0.03 ส านักปลัด

รวม 146 100 63,684,155.00 100
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แบบ ผด.01
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แบบ ผด.01
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