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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที ่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได ้บ ัญญัต ิให ้ม ีองค์กรร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส ่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื ่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริก ารสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เทศบาลตำบลที่วัง และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา
ห้าปี ดังนั ้น เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี
กลุ ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณ
ประจำปี  โดยมีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลที่วัง 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  
จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื ่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลที่วังขึ้น และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสาน
และบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลที ่ว ัง มุ ่งหวังว่าแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื ่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมีที่มา ดังนี้  
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงาน ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน 
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลที่วัง โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 1. แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 2. แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัต ิ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลที่วัง 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ  ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
  



 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลที่วัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 บัญชีโครงการ/

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลที่วัง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
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 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.88 1,171,248.00 1.88 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 32 23.02 22,212,000.00 35.73 กองช่าง
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1 แผนงานการเกษตร 1 0.72 20,000.00 0.03 ส านักปลัดเทศบาล
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.44 155,000.00 0.25 ส านักปลัดเทศบาล
3.2 แผนงานการศึกษา 4 2.88 8,478,350.00 13.64 กองการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.88 249,000.00 0.40 กองการศึกษา
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง 3 2.16 19,746,000.00 31.76 ส านักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3.60 140,000.00 0.23 ส านักปลัดเทศบาล

4.3 แผนงานสาธารณสุข 4 2.88 400,000.00 0.64 กองสาธาฯ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

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 ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

ยุทธศำสตร์/แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2.16 15,000.00 0.02 ส านักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานสารณสุข 2 1.44 250,000.00 0.40 กองสาธาฯ
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.72 50,000.00 0.08 ส านักปลัดเทศบาล
5.4 แผนงานการเกษตร 1 0.72 50,000.00 0.08 ส านักปลัดเทศบาล
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และข้อมูลข่ำวสำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 32 23.02 1,337,000.00 2.15 สป. ก.ยุทธฯ ก.คลัง
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 7.19 495,000.00 0.80 ส านักปลัดเทศบาล
6.3 แผนงานการศึกษา 8 5.76 3,816,000.00 6.14 กองการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข 9 6.47 1,310,000.00 2.11 กองสาธาฯ
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 8 5.76 2,130,000.00 3.43 กองช่าง
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 500.00 130,000.00 650.00 ส านักปลัดเทศบาล
6.7 แผนงานการเกษตร 1 0.72 20,000.00 0.03 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 139 100 62,174,598.00 100
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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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสว่างโดยการ 109,076 หมู่ที  2 กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่างซอยเริ มพัฒนา  - ขยายเขตระบบจ่าหน่ายแรงสูง ระยะทาง
หมู่ที  2 180 เมตร (ปักเสาแรงสูง 7 ต้น)

 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ระยะทาง
180 เมตร พร้อมโคมไฟ LED จ่านวน 5 ชุด
(รายละเอียดตามประมาณการที การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ่าเภอทุ่งสงก่าหนด)

แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน
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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.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสาธารณะ 694,126 หมู่ที  2 กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน โดยการ
ครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์  หมู่ที  2  - ขยายเขตระบบจ่าหน่ายแรงสูง ระยะทาง

400 เมตร (ปักเสาแรงสูง 11 ต้น)
 - ขยายเขตระบบจ่าหน่ายแรงต ่า ระยะทาง
900 เมตร (ปักเสาแรงต ่า 20 ต้น)
 - ติดต้ังหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 KVA
จ่านวน 1 เครื อง
 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ระยะทาง
1,060 เมตร พร้อมโคมไฟ LED จ่านวน 13 ชุด
(รายละเอียดตามประมาณการที ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่าเภอทุ่งสงก่าหนด)
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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.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 281,874 หมู่ที  10 กองช่าง

ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนวงแหวน โดยการ
ฝ่ังตะวันออก  หมู่ที  10  - ขยายเขตระบบจ่าหน่ายแรงต ่า ระยะทาง

435 เมตร (ปักเสาแรงต ่า 12 ต้น)
 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ระยะทาง
870 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ LED จ่านวน 20 ชุด
(รายละเอียดตามประมาณการที ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอทุ่งสงก่าหนด)
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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.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้ส่องสว่างสาธารณะ โดยการ 86,172 หมู่ที  8 กองช่าง

สาธารณะถนนซอยบ้านนายป่ิน  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ระยะทาง
หมู่ที  8 740 เมตร พร้อมโคมไฟ LED จ่านวน 10 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณการที ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอทุ่งสงก่าหนด)
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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 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณริม  - ติดต้ังราวกันตกบริเวณริมฟุตบาท ถนนสาย 100,000    หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ฟุตบาท ถนนสาย 403 (สายเก่า) 403 (สายเก่า) ขนาดยาว 35 เมตร (ตามแบบ
หมู่ท่ี 1 แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ  - ก่อสร้างทางลาดคนพิการส านักงานเทศบาล 175,000    หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง ต าบลท่ีวัง จ านวน 3 จุด (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เทศบาล

ท่ีวังก าหนด)

3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก  - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังท่ี 2  ขนาด 3,215,000  หมู่ท่ี 2 ส านักปลัด
ประสงค์หลังท่ี 2 หมู่ท่ี 2 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 22 เมตร และขนาดกว้าง เทศบาล

7.00 เมตร ยาว 25 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 590,000    หมู่ท่ี 7 กองช่าง
เหล็ก ซอยนายสมบูรณ์  ดวงแก้ว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมี
หมู่ท่ี 7 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางวี

คสล. ท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ านวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 15 บ่อ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ี
วังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 752,000    หมู่ท่ี 7 กองช่าง
เหล็ก ซอยนายส าราญ คงหนอน 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85 เมตร หรือมี
หมู่ท่ี 7 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางวี

คสล. ท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 0.90 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 202 เมตร และวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ านวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 20 บ่อ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ี
วังก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1,233,000  หมู่ท่ี 10 กองช่าง
เหล็ก สายบ้านนายดิเรก หมู่ท่ี 10 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 394 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,182 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

13



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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 616,000    หมู่ท่ี 4 กองช่าง
เหล็ก สายบ้านนายสันติ  เช้ือนุช 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมี
หมู่ท่ี 4 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 322,000    หมู่ท่ี 1 กองช่าง
เหล็ก สายหมู่บ้านเพ่ือนทวี ซอย 1 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมี
หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 364 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1,644,000  หมู่ท่ี 9 กองช่าง
เหล็ก สายห้าสิบ ซอย 1 ตอน 2 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมี
หมู่ท่ี 9 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1,543,000  หมู่ท่ี 2 กองช่าง
เหล็กสายเร่ิมพัฒนา ซอย 1 หมู่ท่ี 2 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 142 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 397.60 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางวี
คสล. ท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 250 เมตร และวางท่อ คสล.มอก.
ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน
171 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 18 บ่อ วางท่อ
คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จ านวน 250 ท่อน พร้อมบ่อพัก 28 บ่อและวางท่อ
คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร
จ านวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 3 บ่อ (ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 1,290,000  หมู่ท่ี 11 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
นายย้ิน หมู่ท่ี 11 ยาว 502 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,008 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 1,172,000  หมู่ท่ี 7 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่วันชัย คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ท่ี 7 ยาว 405 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภาย  - ก่อสร้างท่อระบายน้ า โดยวางท่อ คสล.มอก. ช้ัน 249,000    หมู่ท่ี 5 กอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 63 การศึกษา
หมู่ท่ี 5 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 6 บ่อ และก่อสร้าง

รางระบายน้ า คสล. และรางระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด ยาว 29 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

14 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.40 เมตร X 1.80 919,000    หมู่ท่ี 9 กองช่าง
สายทองเน้ือเก้า หมู่ท่ี 9 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง (ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 1.80 เมตร X 1.80 458,000    หมู่ท่ี 10 กองช่าง
คลองวังไทร หมู่ท่ี 10 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง (ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

16 โครงการบุกเบิกถนนสายควนหลวง  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร   ยาว 126,000    หมู่ท่ี 11 กองช่าง
นาย ซอย 1 ตอน 2 หมู่ท่ี 11 390 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 293 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

17 โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย -  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร   ยาว 536,000    หมู่ท่ี 10 กองช่าง
ถ้ าตลอด ซอย 2 หมู่ท่ี 10 1,036 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 777 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

18 โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย -  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร   ยาว 210,000    หมู่ท่ี 10 กองช่าง
ถ้ าตลอด ซอย 3 หมู่ท่ี 10 550 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 413 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

19 โครงการบุกเบิกถนนสายเภาลาย  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร   ยาว 117,000    หมู่ท่ี 11 กองช่าง
ซอย 4 ตอน 2 หมู่ท่ี 11 380 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 228 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

20 โครงการบุกเบิกถนนสายอู่วันชัย -  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 10.00 เมตร   ยาว 610,000    หมู่ท่ี 7 กองช่าง
โรงประชุม หมู่ท่ี 7 675 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 1,013 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

21 โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ -  - บุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร   ยาว 118,000    หมู่ท่ี 6 กองช่าง
ควนม่วง ซอย 1 หมู่ท่ี 6 275 เมตร พร้อมถมหินคลุกจ านวน 165 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 228,000    หมู่ท่ี 4 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง- คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ควนปลิง ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ยาว 130 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 358,000    หมู่ท่ี 4 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง- คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ท่ี 4 ยาว 205 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

24 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร  
 ยาว

126,000    หมู่ท่ี 11 กองช่าง
สายเภาลาย ซอย 4 หมู่ท่ี 11 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 916 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร  
 ยาว

272,000    หมู่ท่ี 5 กองช่าง
สายหนองธง หมู่ท่ี 5 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 1,118 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,472 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร  
 ยาว

65,000      หมู่ท่ี 8 กองช่าง
สายวังขวัญ ซอย 3 หมู่ท่ี 8 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลท่ีวังก าหนด)

27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ  - ปรับปรุงถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 521,000    หมู่ท่ี 8 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนรัก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ท่ี 8 ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ  - ปรับปรุงถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 1,703,000  หมู่ท่ี 6 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ - คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไร่เหนือ  หมู่ท่ี 6 ยาว 911 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,644 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม  - ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก โดยวางท่อ คสล. 916,000    หมู่ท่ี 7 กองช่าง
บ่อพักถนนสายบังคับคดี  หมู่ท่ี 7 มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จ านวน 279 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 31
บ่อ และก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 279 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

30 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล 676,000    หมู่ท่ี 8 กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านดอนรัก  หมู่ท่ี 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ขนาดความจุ 20

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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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. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

31 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล 676,000    หมู่ท่ี 10 กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านถ้ าประดู่  หมู่ท่ี 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ขนาดความจุ 20

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)

32 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล 676,000    หมู่ท่ี 9 กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านบนควน  หมู่ท่ี 9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ขนาดความจุ 20

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลท่ีวังก าหนด)
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แบบ ผด.02

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 โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัว  - ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
ร้ัวกินได้ พอเพียงและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว เทศบาลฯ

ปลอดสารพิษ และเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน โดยวิธีการฝึกอบรม พร้อมด าเนินการ
จัดท าแปลงสาธิต

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
2.1  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02

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 พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและการจัดงานรัฐพิธี 150,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
และวันส าคัญต่าง ๆ และโครงการ/กิจกรรมตามพระ เทศบาล
ราชด าริหรือหนังสือส่ังการเร่งด่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับงานรัฐพิธี ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าจัด
ซ้ือธงต่าง ๆ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน 
พวงมาลา พานพุ่มถวายสักการะ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

2 โครงการ "หน่ึงใจ....ให้ธรรมะ"  - จัดกิจกรรมตามโครงการ "หน่ึงใจ......ให้ธรรมะ" 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าท าป้ายโครงการ เทศบาล
ค่าจัดเตรียมและตกแต่สถานท่ี ดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องใช้ ฯลฯ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02

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  - จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนา 50,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าพาหนะ

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของ
รางวัล ส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
ประจ าปี 2565 ของเทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

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

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียน)
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แบบ ผด.02

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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียน)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ  - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ 1,070,650 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

 - ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับจัดซ้ือส่ือการ 323,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
3 ศูนย์
 - ค่าหนังสือเรียน ส าหรับจัดซ้ือหนังสือส าหรับ 38,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา 38,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา 57,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา 81,700 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
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แบบ ผด.02

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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
3.2  แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียน)

4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก 6,720,000 ทต.ท่ีวัง กองการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
ธรรมเผด็จ , โรงเรียนวัดก้างปลา , โรงเรียนวัด
ควนชม, โรงเรียนบ้านชายคลอง , โรงเรียนบ้าน
วังยวน

28



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 โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้  - จัดโครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ประเพณี 210,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
ประเพณีชักพระ ชักพระ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเรือพระ ค่าจัด

เตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

2 โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา  - จัดโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา เช่น 20,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์
เคร่ืองเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง
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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.

3.3  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ  - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน 15,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
การด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณี  เดือนสิบ
ประจ าปี 2565

4 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - อุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงใน 4,000 ทต. ท่ีวัง กองการศึกษา
ท้องถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า การด าเนินงานโครงการโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ข้ึนธาตุ” ท้องถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ" ประจ าปี

2565
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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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุท่ีมีสิทธิได้รับ  15,616,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ตามระเบียบ เทศบาล

2 เบ้ียยังชีพความพิการ  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิได้รับ 3,950,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย เทศบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชี 180,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
รายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร เทศบาล

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

แบบ ผอ. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง 
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แบบ ผด.02

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 โครงการคนไทยใจอาสา (เยาวชน  - ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมคนไทยใจอาสา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

รักษ์บ้านเกิด) (เยาวชนรักษ์บ้านเกิด) ในเขตต าบลท่ีวัง ด าเนิน เทศบาลฯ
กิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี
ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ  - ด าเนินโครงการการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย เทศบาล
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.02

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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ.  2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนา  - ด าเนินกิจกรรมของโครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
สตรีต าบลท่ีวัง กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี เทศบาล

ค่าวิทยากรในการฝึกอาชีพ ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าป้าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน  - ด าเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมกลุ่ม 50,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
เทศบาลต าบลท่ีวัง อาชีพต่าง ๆ ในทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจัด เทศบาล

เตรียมสถานท่ี ค่าวิทยากรในการฝึกอาชีพค่าท่ีพัก
ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (งานช่าง) ทักษะเชิงช่าง /
ฝึกอบรม/ สร้างทักษะ
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แบบ ผด.02

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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ.  2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

5 โครงการหลาดหวันฉ่าย หนนสาย  - ด าเนินการโครงการหลาดหวันฉ่าย หนนสาย 30,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
วัฒนธรรม พลบค่ าท่ีหน้าพลับพลา วัฒนธรรม พลบค่ าท่ีหน้าพลับพลา เช่น ค่าอาหาร เทศบาล

และเคร่ืองด่ืม ในการประชุม ค่าตกแต่งสถานท่ี
ค่าจัดท าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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แบบ ผด.02

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  - จัดรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารว่าง 50,000 ทต.ท่ีวัง กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ค่าเคร่ืองด่ืม ส าหรับหน่วยงานท่ีมาร่วมด าเนินการ สาธารณฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการฉีดวัคซีน และ 
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ยาคุมก าเนิด ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
วรขัตยิราชนารี เช่น กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือฯลฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ 30,000 ทต.ท่ีวัง กอง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าวิทยากร สาธารณฯ

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.3  แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02

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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม
4.3  แผนงำนสำธำรณสุข

3 โครงการให้บริการทางสังคมด้าน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ 20,000 ทต.ท่ีวัง กอง
การแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ หรือบุคคลท่ัวไป ในการปฏิบัติงาน สาธารณฯ

ตามโครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

4 เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ  - จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน 300,000 ทต. ท่ีวัง กอง
ระดับท้องถ่ิน หรือพ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการ สาธารณฯ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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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 โครงการปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันต้นไม้  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้ 5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

ประจ าปีของชาติ เน่ืองในวันต้นไม้ประจ าของชาติ พ.ศ. 2565 เช่น เทศบาล
ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธ์ไม้ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการปลูกต้นไม้ 5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
12 สิงหา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา เช่น ค่าป้ายโครงการ เทศบาล

ค่าพันธ์ไม้ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหารว่าง 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

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

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
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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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ        - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิม 5,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา           พระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศบาล
"พระราชินี" 3 มิถุนายน "พระราชินี" 3 มิถุนายน เช่น กล้าไม้ต่าง ๆ 

ปุ๋ยเคมี/ชีวภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าท าป้าย
โครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าจัด
ซ้ือธงต่าง ๆ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน
พานพุ่มถวายสักการะ ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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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 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล  - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 50,000  ทต.ท่ีวัง      กอง    

 สาธารณฯฝอยและรักษาความสะอาด  - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ และรักษา สาธารณสุข

ความสะอาดภายในเขตเทศบาล

2 โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ  - เพ่ือศึกษาความเหมาะสมออกแบบศูนย์ก าจัด 200,000  ทต.ท่ีวัง      กอง    
 สาธารณฯศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขยะมูลฝอยครบวงจรของเทศบาลต าบลท่ีวัง สาธารณสุข

 

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

แบบ ผด.02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.2  แผนงำนสำธำรณสุข
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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 โครงการชุมชนปลอดขยะส่งเสริม  - ด าเนินโครงการชุมชนปลอดขยะส่งเสริม 50,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เทศบาล
และเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

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

แบบ ผด.02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.3  แผนงำนเข้มแข็งและชุมชน
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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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง  - ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 50,000  ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหาร เทศบาล
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร
ค่าพันธ์พืช ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

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

แบบ ผด.02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
5.4  แผนงำนเกษตร
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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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและ  - การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างพนักงานภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน  - ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน 70,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของ การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของพนักงาน
พนักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุส านักงาน 300,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ก.คลัง)

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง
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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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ก.คลัง)

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 ทต. ท่ีวัง กองคลัง
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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 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินงาน  - จัดท าเอกสารเผยแพร่ด าเนินงานและกิจกรรม 100,000 ทต. ท่ีวัง   กอง
ของเทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจัดท าวารสาร ยุทธศาสตร์ฯ
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
เทศบาลประจ าปี ให้กับประชาชน เพ่ือไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  - จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 20,000 ทต. ท่ีวัง   กอง
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลท่ีวัง เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลพ้ืน ยุทธศาสตร์ฯ

ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าป้ายประ
ชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าเคร่ือง
ด่ืมและอาหารว่างในการจัดประชุมประชาคม
ประชุมคณะกรรมการฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็น ฯลฯ

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

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองยุทธศำสตร์ฯ)

47



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.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองยุทธศำสตร์ฯ)

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  - จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่าย 30,000 ทต. ท่ีวัง   กอง
เทศบาลต าบลท่ีวัง ประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลท่ีวัง เช่น ค่า ยุทธศาสตร์ฯ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็น ฯลฯ

4 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลท่ีวัง

20,000 ทต. ท่ีวัง ก.ยุทธศาสตร์ฯ

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 ทต. ท่ีวัง ก.ยุทธศาสตร์ฯ

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ทต. ท่ีวัง ก.ยุทธศาสตร์ฯ

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ทต. ท่ีวัง ก.ยุทธศาสตร์ฯ

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 10,000 ทต. ท่ีวัง ก.ยุทธศาสตร์ฯ
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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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง  - จัดท าป้ายในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
และ ผู้บริหาร ท่ีมีต าแหน่งว่าง เช่น ค่าป้าย เทศบาล
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการ
เลือกต้ัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องจ่ายในการจัดการเลือกต้ังรวมท้ังการ
สนับสนุนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

2 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วย  - จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา"เราท าความ 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
หัวใจ" ดี ด้วยหัวใจ" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า เทศบาล

อยู่หัว ฯ ตามแนวพระราชด าริ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง
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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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

3 โครงการท าดีเพ่ือพ่อหลวง (5 ธันวา)  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการท าดีเพ่ือ 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
พ่อหลวง (5 ธันวา) เช่น ค่าป้ายโครงการ เทศบาล
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดโครงการฝึกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
เพ่ือการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถ่ินต าบล เทศบาล
ของเทศบาลต าบลท่ีวัง ท่ีวัง การอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานให้แก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร
ค่าของท ระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ท าความสะอาด  - จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ท าความสะอาด 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ศาสนสถาน เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระ ศาสนสถาน เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระ เทศบาล
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าท าป้ายโครงการ ค่าจัด
เตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่าง
ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

6 โครงการวันท้องถ่ินไทย  - จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มีนาคม 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ของทุกปี เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย เทศบาล
โครงการ ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

7 โครงการวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน 5,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ของทุกปี เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย เทศบาล
โครงการ ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาล
เทศบาล และ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

9 โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครอง 7,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
อ าเภอทุ่งสง ในการจัดงานรัฐพิธี เทศบาล

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ของ 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง เทศบาล

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 ทต. ท่ีวัง สป.

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 ทต. ท่ีวัง สป.
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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.

6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

13 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 50,000 ทต. ท่ีวัง สป.

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 ทต. ท่ีวัง สป.

15 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 ทต. ท่ีวัง สป.

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุการเกษตร 10,000 ทต. ท่ีวัง สป.

17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 ทต. ท่ีวัง สป.

18 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ทต. ท่ีวัง สป.
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แบบ ผด. 02

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหาร 20,000 ทต. ท่ีวัง
ส่วนต้าบลน ้าตก ในการด้าเนินกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ้าเภอทุ่งสง

2 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ทต. ท่ีวัง สป.

3 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุจราจร 50,000 ทต. ท่ีวัง สป.

4 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 ทต. ท่ีวัง สป.

5 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 ทต. ท่ีวัง สป.

6 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000 ทต. ท่ีวัง สป.

7 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 ทต. ท่ีวัง สป.

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร

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

8 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000   ทต. ท่ีวัง สป.

9 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 20,000     ทต. ท่ีวัง สป.

10 โครงการจัดซื อวัสดุ  - วัสดุการเกษตร 20,000     ทต. ท่ีวัง สป.
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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 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  -   ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ของ 30,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ีวัง
2 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ

1 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  -   ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ของ 30,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ีวัง

2 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 40,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
 - อำหำรเสริม (นม) ระดับก่อนวัยเรียนและ 3,066,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
ประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบลท่ีวัง
 - อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 365,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
3 ศูนย์ ในเขตเทศบำลต ำบลท่ีวัง

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้ำง 50,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ

6.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.3.   แผนงำนกำรศึกษำ 

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

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.3.   แผนงำนกำรศึกษำ 

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

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุกำรเกษตร 10,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ

6 ค่ำสำธำรณูปโภค  - ค่ำไฟฟ้ำ 100,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
 - ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 30,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
 - ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 25,000 ทต. ท่ีวัง กองกำรศึกษำ
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แบบ ผด.02

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 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ของ 200,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ีวัง

2 บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  - บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ในควำม 200,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลท่ีวัง

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 150,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

6 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

7 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

8 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

9 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้ำง 10,000 ทต. ท่ีวัง    กองสำธำฯ

1,310,000

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

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.4  แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.02

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 บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 600,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดเสียหำยจ ำเป็น เช่น

รถกระเช้ำ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ

2 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

3 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

4 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

6 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

7 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้ำง 700,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง   

8 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุอ่ืน 5,000 ทต. ท่ีวัง กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร
6.5 แผนงำนเคหะและชุมชน และอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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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 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น 50,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชา เทศบาล
สัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภา 20,000 ทต.ท่ีวัง ส านักปลัด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ เทศบาล
ต าบลท่ีวัง เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  - ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ีวัง เทศบาล

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุก่อสร้าง 20,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล   

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง
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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 โครงการจัดซ้ือวัสดุ  - วัสดุการเกษตร 20,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด
เทศบาล

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและข้อมูลข่ำวสำร

แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลท่ีวัง

6.7 แผนงำนกำรเกษตร

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

58



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 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะดิน จ านวน 1 เคร่ือง 6,981 ทต. ท่ีวัง กองช่าง

เคร่ืองตบดิน  จ านวน 1 เคร่ือง 21,000

เคร่ืองตัดผิวจราจร  จ านวน 1 เคร่ือง 38,500

ครุภัณฑ์ 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 ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ีอง 2,450       ทต. ท่ีวัง กองช่าง

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 8,900

สว่านไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 3,540

พ.ศ.2565

แบบ ผด. 02/1
บัญชีครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลท่ีวัง

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564

2  ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ีอง 34,000     ทต. ท่ีวัง กองช่าง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 22,000

เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 6,300

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 5,000  

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 เก้าอ้ืท างาน จ านวน 1 ตัวจ านวน 3,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 15,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล
โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 17,700 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล

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 คูลเลอร์น้ าร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์านบ้านงานครัว
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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.
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง 23,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล  

เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง 15,000 ทต. ท่ีวัง สป.เทศบาล

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์านคอมพิวเตอร์
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 5,900 ทต. ท่ีวัง กอง

ยุทธศาสตร์

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 854,000 ทต. ท่ีวัง ก.คลัง

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.
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 ทต. ท่ีวัง ก.คลัง

จ านวน  1 ตัว ทต. ท่ีวัง

2.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง)

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง)

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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.
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 ทต. ท่ีวัง ก.คลัง  

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 ทต. ท่ีวัง ก.คลัง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 ทต. ท่ีวัง ก.คลัง

3.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง)

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 2 ตัว 7,000 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด 

เทศบาลฯ
โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว และ 12,900 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว เทศบาลฯ
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู บานเล่ือนปรับ 12,500 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

ระดับได้ 4 ช้ัน จ านวน 12 ตู้ และแบบบาน เทศบาลฯ

เล่ือนกระจก 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 5,900 ทต. ท่ีวัง ส านักปลัด

เทศบาลฯ

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.5 แผนงานเข้มแข็งและชุมชน

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่ีวัง

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 เก้าอ้ืท างานแบบพนักพิงและพักแขน 3,600 ทต. ท่ีวัง ก.ศึกษาฯ

จ านวน 1 ตัว ทต. ท่ีวัง
โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 7,000 ทต. ท่ีวัง ก.ศึกษาฯ

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.6 แผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

68


