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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  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลที่วัง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เทศบาลต าบลที่วัง และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา
ห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  โดยมีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลต าบลที่วัง 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง  
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลที่วัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลที่วังขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่
ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสาน
และบูรณาการ การท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานมีที่มา ดังนี้  
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงาน ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการด าเนินงานจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 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.2561 - 2565) 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 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลที่วัง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
  



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลที่วัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลที่วัง 
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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 าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 100.00 11,325,162.53            100.00 กองช่าง

รวม 22 100.00 11,325,162.53 100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร



 

                                                                    แบบ ผด. 02 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. 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.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยนายสมบูรณ์ ดวงแก้ว หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 225 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสองข้าง ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.มอก.
ชัน้ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 15 บ่อ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านนายดิเรก หมู่ท่ี 10

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 394 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1.182 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

1

2

590,000      หมู่ท่ี 7 กองช่าง

1,233,000   หมู่ท่ี 10 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



                                                       
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. 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.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเร่ิมพัฒนา ซอย 1 หมู่ท่ี 2

ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 396.60 ตารางเมตร พร้อมท้ังก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร และ
วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 171 
ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 18 บ่อ วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 250 ท่อน พร้อมบ่อพัก 28 บ่อ และ
วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 47 
ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 3 บ่อ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

4 1,543,000   หมู่ท่ี 2 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านนายสันติ เชือ้นุช หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

3 616,000      หมู่ท่ี 4 กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

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.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายห้าสิบ ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายย้ิม หมู่ท่ี 
11

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 502 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,008 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

5

6

1,644,000   

1,290,000   

หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 11

กองช่าง

กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

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.

โครงการบุกเบิกถนนสายควนหลวงนาย 
ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 11

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 390 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน
 293 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ท่ี 5

โดยการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 
63 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6 บ่อ และก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด ยาว 29 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

7

8

249,000      หมู่ท่ี 5 กองช่าง

126,000      หมู่ท่ี 11 กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

โครงการบุกเบิกถนนสายเภาลาย ซอย 4 
ตอน 2 หมู่ท่ี 11

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมถมหินคลุก 
จ านวน 228 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ-ควนม่วง
 ซอย 1 หมู่ท่ี 6

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร พร้อมถมหินคลุก 
จ านวน 165 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

9

10

117,000      

118,000      

หมู่ท่ี 11

หมู่ท่ี 6

กองช่าง

กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

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.

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านฉาง-ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา  0.05 เมตร ยาว 205 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

12 358,000      หมู่ท่ี 4 กองช่าง

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านฉาง-ควนปลิง ซอย 1 หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวัง
ก าหนด)

11 228,000      หมู่ท่ี 4 กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

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.

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเภาลาย ซอย 4
 หมู่ท่ี 11

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 229 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวังขวัญ ซอย 3 
หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

13

14

126,000      

65,000       

หมู่ท่ี 11

หมู่ท่ี 8

กองช่าง

กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. 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.

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ท่ี 6

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 911 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,644 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายดอนรัก หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

15

16

521,000      

1,703,000   

หมู่ท่ี 8 กองช่าง

หมู่ท่ี 6 กองช่าง



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

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.

โครงการขุดลอกคลองก้างปลา บริเวณสะพาน
รถไฟ หมู่ท่ี 1

ท าการขุดลอกให้ได้พ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

โครงการขุดลอกคูระบายน้ าเลียบ          
ถนนสาย 403 (เฉพาะจุดท่ีน้ าท่วมขัง) หมู่ท่ี 7

ของเดิม ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 840 เมตร
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 4.50 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 840 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด) 

17

18

16,000       

166,000      

หมู่ท่ี 1 กองช่าง

กองช่างหมู่ท่ี 7

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 
 

15 
 

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.

โครงการขุดลอกคูระบายน้ าเลียบทางรถไฟ 
(ด้านขวาทาง) หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 2

ของเดิม ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร 
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ลึกเฉล่ีย
 3.00  เมตร ยาว 675 เมตร และ                                                
ของเดิม ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร                                                                          
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
 2.50 เมตร ยาว 650 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด) 

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เกาะธาตุ -คลอง
ก้างปลา หมู่ท่ี 3

ของเดิม ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 7.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร ยาว 210 เมตร
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 7.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
 1.50 เมตร ยาว 210 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

161,000      หมู่ท่ี 1 
และหมู่ท่ี

 2

กองช่าง19

20 54,000       กองช่างหมู่ท่ี 3

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. 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.

106,000      

295,162.53  

หมู่ท่ี 3

หมู่ท่ี 1

กองช่าง

กองช่าง

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า เกาะธาตุ-ถนน
สายคลองก้างปลา ทุ่งส้าน หมู่ท่ี 3

ของเดิม ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 4.50 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
ขุดลอกใหม่ ปากกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50
 เมตร ยาว 840 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด) 
 

โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคสายควนอิฐซอย 1  หมู่ท่ี 1

โดยใช้ท่อ HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 พร้อมอุปกรณ์ 
(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด) 
 

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 100.00 7,130,000.00              100.00 กองช่าง

รวม 11 100.00 7,130,000.00 100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร



 

                                                        แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. 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.

กองช่าง

กองช่าง

7

8

676,000   

676,000   

หมู่ท่ี 8

หมู่ท่ี 10โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านถ ้าประดู่ หมู่ท่ี 10

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ
 PVC ชั น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ว ยาว 100 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ
 PVC ชั น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ว ยาว 100 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
เทศบำลต ำบลที่วัง 

 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน              
1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลที่วัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่วนที่ 3 
 บัญชีครุภัณฑ์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

โครงกำรงบกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน 
แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) 

เทศบำลต ำบลที่วัง 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 37.50 148,800.00           14.85 ส านักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารท่ัวไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) 1 6.25 16,800.00             1.68 ส านักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารท่ัวไป (กองคลัง) 4 25.00 36,900.00             3.68 กองคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองยุทธศาสตร์ฯ) 2 12.50 60,800.00             6.07 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานการพาณิชย์ 3 18.75 738,500.00           73.72 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 16 100.00 1,001,800.00 100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร



 

                                                                    
      แบบ ผด. 02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลต าบลที่วัง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                  
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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                   แบบ ผด. 02/1 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
เทศบาลต าบลที่วัง 

 
3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลต าบลที่วัง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                  
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) 
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลต าบลที่วัง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                  
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 

 
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลต าบลที่วัง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                  
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

                
2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)                 
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลต าบลที่วัง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน                  
1.1 แผนงานพาณิชย์                  

 
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                  
2.1 แผนงานพาณิชย์  
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลที�วัง
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช

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

DTSP_TIWANG@HOTMAIL.COM
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