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     ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1  บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กบัการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอสิระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมอี านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มอีงค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพือ่ให้กระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมอี านาจกว้างขวางขึ้น  ซ่ึงมใิช่มี
หน้าท่ีบริการสาธารณะพืน้ฐานแกป่ระชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต การ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมส่ีวนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลฉวาง ได้จัดท าแผน พฒันาท้องถิ่นส่ีปี ซ่ึงเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพฒันาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกจิและจุดมุง่หมายในการพฒันาในช่วง  4 ป ี(พ.ศ. 25๖1-
25๖4)    มลัีกษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนการ โครงการพฒันา  ท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละ
ปี โดย ได้ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  และมกีารทบทวนเพือ่ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  เพือ่ให้สอดคล้องกบั
แผนพฒันาดังกล่าว และ เพือ่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของ
เทศบาล พ.ศ.2548  และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลฉวาง โดยคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบล ฉวางและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ.25 ๖3 โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่แสดงถึง
รายละเอยีดแผนงาน/โครงการพฒันาและกจิกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพืน้ท่ีของเทศบาลต าบล ฉวาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 และเพือ่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง  ๆ ท่ีได้รับการ
อนุมติัให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25 ๖3   มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมกีารประสาน
และบูรณาการการท างานเกีย่วกบัหน่วยงานอืน่  ๆ รวมท้ังการจ าแนกรายละเอยีดต่าง  ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผล เมือ่ส้ินปีมคีวามสะดวกมากขึ้น 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

๑. เพือ่ให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนพฒันาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3  
    มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๒.  เพือ่ให้การติดตามประเมนิผลและการตรวจสอบการน าแผน พฒันาเทศบาลไปปฏิบัติใช้มี

ความสะดวกและเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
๓.  เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1  บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซ่ึงมิใช่มี
หน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลฉวาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซ่ึงเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 25๖1-
25๖4)    มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละ
ปี โดยได้ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดังกล่าว และเพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของ
เทศบาล พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลฉวาง โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลฉวางและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.25๖3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลฉวาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสาน
และบูรณาการการท างานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผล เม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3  
    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๒.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนพัฒนาเทศบาลไปปฏิบัติใช้มี

ความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๓ 
 

 

 

 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดการท าแผนด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕61 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้
ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินงานของเทศบาล แล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

๑.๔  แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพ่ือควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน(Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเปูาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่เทศบาล 

 
1.5  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑.  ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
               มากขึ้น 
 ๒.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 ๓.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 ๕.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลแม่กา 
 ๖.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
               ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3 ได้อย่างถูกต้อง 



๔ 
 

 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม   ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖3  นั้น  มี

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลฉวาง  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3  ซ่ึงจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลต าบลฉวาง  โดยประกอบด้วย 

1.1   สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน (แบบ ผด.๐๑) 
1.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.02) 
1.3   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
 

 



๕ 
 

 
 

1.1 สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 
               สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖3 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาเมืองและโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มี 
                    ความพร้อมได้มาตรฐาน 

     

                 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 3 18.75 550,000 2.22 กองช่าง 
รวม 3 18.75 550,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



๖ 
 

 
 

 
                   สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖3 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                    อย่างย่ังยืน 

     

                ๒.๑ แผนงานการศึกษา 2 50 1,122,000 150.60 กองการศึกษา 
                ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 37.50 160,000 24.61 ส านักปลัด 
                ๒.๓ แผนงานงบกลาง 5 125 4,353,000 121.59 ส านักปลัด 
                ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 9 81.81 360,000 69.23 กองสาธารณสุขฯ 
                ๒.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 37.50 770,000 112.40 งานปูองกันฯ 
                ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 61.90 906,000 35.59 กองการศึกษา 

รวม 35  7,671,000   
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 



๗ 
 

 
 

 

 
                   สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖3 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

     

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 10 60 3,874,000 108.14 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 11  3,874,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 



๘ 
 

 
 

 
                   สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖3 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 

     

                 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
                 ๔.2 แผนงานการพาณิชย์ 8 100 157,000 20.74 กองคลัง 

รวม 8  157,000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๑ 



๙ 
 

 
 

                  สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖3 

เทศบาลต าบลฉวาง 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน      
                ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 32 86.48 3,779,300 69.76 ส านักปลัด/กองคลัง 
                5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 33.33 2,620,000 100.76 กองช่าง/กองสาธารณสุข 

รวม 34  6,399,300   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผด.๐๑ 



๑๐ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   การพัฒนาเมืองและโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มีความพร้อมได้มาตรฐาน 
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
จากบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร 
ถึงบ้านายวิศิษฐ์ เสนามิตร หมู่ท่ี 
2 ต าบลฉวาง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ท่ี 2 ต าบลฉวาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
จราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลฉวาง 
 

563,000.- ม.2 กองช่าง             

2 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก
ถนนสายทุ่งลาดชุมชนบ้านทุ่ง
ลาด(บริเวณคลินิกหมอสุริยะ) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลฉวาง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวางระบายน้ าท่อ
พร้อมบ่อพักถนนสายทุ่งลาด
ชุมชนบ้านทุ่งลาด(บริเวณ
คลินิกหมอสุริยะ) หมู่ท่ี 2 
ต าบลฉวาง  โดยด าเนินการ
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร ยาว 88 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลฉวาง 

305,300.-  ม.2 กองช่าง             

แบบ ผด.๐2 



๑๑ 
 

 
 

  



๑๒ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
      ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3                 
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 ค่าอาหารเสริม(นม) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนฉวาง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 139 คน 
คนละ 7.37.-บาท 
จ านวน 260 วัน 
 

266,351.- ม.๑ กองการศึกษา             

2 โครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนฉวาง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนฉวาง ตาม
โครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ฉวาง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 139 คน 
จ านวน 200 วัน 

556,000.- ม.๑ กองการศึกษา             

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๓ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

  เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

15,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

2 โครงการ การเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว
เข้มแข็ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ตามโครงการการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว
เข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ฯลฯ 

15,000.-  ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
สิทธิและหน้าท่ีของสตรี 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
สิทธิและหน้าท่ีของสตรี เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ  

15,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

แบบ ผด.๐2 



๑๔ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

  เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 

15,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ขององค์กรชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน ดังนี้ 
1.หลักสูตรการฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้า
ปาเต๊ะ จ านวน 35,000 บาท 
2.หลักสูตรการฝึกอบรมการสาน
กระเป๋าจากกระจูด 35,000 บาท 
3.หลักสูตรการฝึกอบรมการท าปลา
เส้น ปลา3รส จ านวน 20,000 บาท 
ส าหรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 
ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

90,000.-  ม.๑,๒ ส านักปลัด             



๑๕ 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/แผนงาน 

                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 
  เทศบาลต าบลฉวาง 

 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก
คนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ตามโครงการสานสัมพันธ์สายใย
รักคนพิการ เช่น ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ฯลฯ 

15,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

 



๑๖ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.6 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) สถานท่ีด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 409 รายๆละ 
600.-ถึง1,000.-(ตามเกณฑ์
ช่วงอายุ)จ านวน12เดือน 

3,850,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

            

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ายังชีพคนพิการ
ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 72 คน และผู้ที่เข้า
หลักเกณฑ์เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 
รายละ 800.- บาท จ านวน 
12 เดือน 

883,200.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

3 เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 4 ราย และที่
เข้าหลักเกณฑ์เพ่ิมระหว่างปี 
รายละ 500.- บาท จ านวน 
12 เดือน 

24,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



๑๗ 
 

 
 

 
                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 

                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 
 เทศบาลต าบลฉวาง 

 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.

พ 
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔ โครงการสมทบกองทุน 
( สปสช.) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติตามข้อตกลงการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
โดยความร่วมมือกับ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 11 
สุราษฎร์ธานี 

65,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด             

แบบ ผด.๐2 



๑๘ 
 

 
 

๕ โครงการบริหารจัดการ
เก่ียวกับกิจการจราจร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เก่ียวกับกิจการ
จราจรเช่น ทาสีถนน ปูาย
จราจร ไฟสัญญาณจราจร
แผงก้ันจราจร ปูายบอก
ช่ือถนน เป็นต้น 

100,000.- ม.๑,๒ ส านักปลัด             

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือต้ังจ่ายเป็นเงินสมทบ
ค่าสนับสนุนงานกงอทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล 
ต าบลฉวาง ตามแนวทาง
สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
29 มิถุนายน 2553 
เห็นชอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึด
หลักการออมสมทบปนะ
ชาชน 1 ส่วน อปท.1 
ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน 

100,000.- ม.1/2 ส านักปลัด             

 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 

                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 
 เทศบาลต าบลฉวาง 

 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 

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 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ส าหรับชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 
7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าปูาย
ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม 

ม.๑,๒ 46,00.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

แบบ ผด.๐2 



๒๐ 
 

 
 

2 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง จ านวน 7 ชุมชน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
เอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไว
นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

ม.1,2 47,000.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

3 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน ในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าเอกสาร/แผ่นพับ
ความรู้(ค่าถ่ายเอกสาร) ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือโฆษณาอ่ืน ๆ  ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ฯลฯ    

ม.1,2 15,000.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

4 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานกลุ่ม อสม.เทศบาล
ต าบลฉวาง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานกลุ่ม อสม.เทศบาลต าบล
ฉวาง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ม.๑,๒ 80,000.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            



๒๑ 
 

 
 

 
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

ม.๑,๒ 150,000.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

6 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและ
ศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ 
และศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

ม.๑,๒ 40,000.- กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

                     
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗ โครงการร่วมรณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ร่วมรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์  เช่น 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ค่าเอกสาร/แผ่นพับ(ค่าถ่ายเอกสาร) 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ 

40,000.- ม.๑,๒ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

๘ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลฉวาง 
จ านวน 7 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
เอกสารการฝึกอบรม ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

46,500.- ม.๑,๒ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

            

 
 
 



๒๓ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                       ๒.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบล
ฉวาง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลฉวาง ซ่ึงเป็น
สัญญารายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (จ านวน 
12 เดือน) ดังนี้ 
 - ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
จ านวน 4 อัตรา 
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 

550,000.- งานปูองกันฯ ส านักปลัด             

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(อัคคีภัย) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) โดย
เป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านอัคคีภัย อุทกภัยหรือสาธารณ
ภัยต่าง ๆ และหรือฝึกอบรมซ้อม

50,000.- งานปูองกันฯ ส านักปลัด             

แบบ ผด.๐2 



๒๔ 
 

 
 

แผนอพยพหนีภัยกรณีเกิดเหตุ เช่น 
ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าเช่าถังก๊าซพร้อมก๊าซส าหรับ
ใช้ในการสาธิต  ค่าเช่าถัง
ดับเพลิงพร้อมน้ ายาเคมี  ค่า
ตกแต่งสถานที่ฝึกซ้อมฯ ค่าเช่า
ตกแต่งเต้นท์ ค่าอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมบรรยาย ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ของงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมื่อเกิดการช ารุดหรือ
จ าเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้การได้ดี ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อาคาร 
สถานท่ีต่าง ๆ เป็นต้น 

200,000.- งานปูองกันฯ ส านักปลัด             

 
       
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                        ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง เช่นค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่
พิธีเปิด/ปิด ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอ้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

200,000.- ม.๑,2 กองการศึกษา             

2 โครงการฝึกอบรมและจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
ฉวาง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
ฉวาง เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

20,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองการศึกษา             

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุด
กีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ 

5,000.- ม.๑,๒ กองการศึกษา             

แบบ ผด.๐2 



๒๖ 
 

 
 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม   เปตอง 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                        ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนอาสาท าดี
เพ่ือพัฒนาสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชนอาสาท าดีเพ่ือ
พัฒนาสังคม เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม 

30,000.- ส านักงาน
เทศบาล 
ม.๑,๒ 

กองการศึกษา             

๕ โครงการงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน
ประเพณีวันลอยกระทง เช่น  ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้างปรับปรุง
สถานที่ลอยกระทง ค่าจัดเตรียมเวทีกลาง  
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล 
สายสะพายการประกวด ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเหมาะสม   

100,000.- ม.๑,๒ กองการศึกษา             

6 โครงการงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าจัดตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป  ค่า
จัดเตรียมพานดอกไม้รดน้ าผู้สูงอายุ ค่าเงิน
รางวัลถ้วยรางวัลการประกวด  ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าตกแต่งเวที,สถานที่จัดงาน  ค่าเช่า
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าตอบแทนกรรมการ

200,000.- ส านักงาน
เทศบาล 
ม.๑,๒ 

กองการศึกษา             

แบบ ผด.๐2 



๒๘ 
 

 
 

ตัดสิน ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นและเหมาะสม   

 
 

 
                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 

                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 
 เทศบาลต าบลฉวาง 

 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                        ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ เช่น ค่าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ า
ด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ค่าจัด
ตกแต่งสถานท่ีสมโภชน์และ
สถานท่ีจัดงาน ค่าเงินรางวัลการ
ประกวดหมรับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม 

40,000.- ม.๑,๒ กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์

140,000.- ม.๑,๒ กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.๐2 



๒๙ 
 

 
 

โครงการ  ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี
จัดงาน ค่าเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าของรางวัล
การแข่งขันตอบค าถาม ค่า
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม โครงการ  
ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ีจัดงาน ค่า
เช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าของรางวัลการ
แข่งขันตอบค าถาม ค่าเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม  



๓๐ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๒.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
                        ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
ประจ าปี 2563 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
ฉวาง ตามโครงการ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
ประจ าปี 2563 เช่น 
ค่าจ้างเหมารถยนต์ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
ค่าจัดหาขนมเดือนสิบ 
ดอกไม้และอุปกรณ์ขบวน
หมรับ ค่าตกแต่งรถหมรับ
และค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

30,000.- อ าเภอฉวาง กองการศึกษา             

 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๑ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๓.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                        ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
กองช่างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานกองช่างและ
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ซ่อมแซมพัสดุ ซ่ึงเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (จ านวน 12 เดือน) 

1,070,000.- ม.๑,๒ กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลต าบลฉวางเช่น 
สวนสาธารณะ ริมถนนสองข้าง
ทาง เป็นต้น ได้แก่ ค่าพันธ์ุไม้ 
ดอกไม้ประดับ  ซ่อมแซมร้ัว
สวน  ระบบไฟฟูา ปรับสภาพ
พ้ืนท่ีท่ัวไป ม้านั่งหินอ่อน  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

150,000.- ม.๑,๒ กองช่าง             

แบบ ผด.๐2 



๓๒ 
 

 
 

3 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ในการ
บ ารุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
สวนหย่อม และท่ีสาธารณะ
ท่ัวไปในเขตเทศบาล เช่น มีด
ดายหญ้า กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ 
มีด พร้า ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

30,000.- ม.๑,๒ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

4 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ
และสนามกีฬาบ้านวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ
และสนามเด็กเล่นบ้านวังม่วง 
โดยการก่อสร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองออกก าลังกายชุมชนบ้าน
วังม่วง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร พร้อมเสริม
พ้ืนคอนกรีตสนามตะกร้อ กว้าง 
15.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลฉวาง 

327,800.- ม.๑ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

 
                   
   
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๓.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ค่าจ้างตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมและงานปรับปรุง
ภูมิทัศน์รักษาความสะอาด
ภายใน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
รักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล  ซ่ึงเป็นสัญญา
รายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (จ านวน 
12 เดือน) 

1,400,000.- ม.1 , ม.2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

6 โครงการ ๓R  รักษ์โลก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ 3R รักษ์โลก เช่น 
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ตามความเป็นจริงและ
เหมาะสม ฯลฯ 

30,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

แบบ ผด.๐2 



๓๔ 
 

 
 

7 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีช ารุดสึก
หรอ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ 
เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ 

150,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน 
บ้านงานครัว  
 
 

พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ได้แก่ อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท า
ความสะอาดต่าง ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม จ านวน 
60,000.- บาท และค่าถัง
ขยะ จ านวน 100,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถัง
ขยะมูลฝอย ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

160,000.- ม.1 , ม.2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

            

 
 
 
 

(แก้ถึงหน้าน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๓.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                        

 

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา เพ่ือติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูาพร้อม
อุปกรณ์ ณ บริเวณโรงจอดรถ
ของกองช่างและกอง
สาธารณสุขเทศบาลต าบล
ฉวาง 

4,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 

            

10 โครงการซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ของกองช่าง 

เพ่ือบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
ต่างๆของกองช่าง เช่น 
รถยนต์ ถนน ไหล่ทาง ระบบ
ไฟฟูา ฯลฯ เป็นต้น 

400,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

11 โครงการซ้ือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย 

2,400,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

            

แบบ ผด.๐2 



๓๖ 
 

 
 

                     บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖3 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๔.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
                       ๔.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
      - 
        4.2  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 

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 ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุ 

 
 

ค่าเช่าท่ีดินต้ังตลาดสดของ
เทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

28,000.- ม.๒ กองคลัง             

2 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 
 

ค่าเช่าอาคารตลาดสดของ
เทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

15,000.- ม.๒ กองคลัง             

3 ค่าเบ้ียประกันภัยอัคคีภัยอาคาร
ราชพัสดุ 
 

ค่าเบ้ียประกันภัยอัคคีภัย
อาคารราชพัสดุ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

1,500.- ม.๒ กองคลัง             

4 ค่าไฟฟูา 
 
 

ค่ากระแสไฟฟูาตลาดสด
เทศบาล 

45,000.- ม.๒ กองคลัง             

               
 
 

 

แบบ ผด.๐2 



๓๗ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๔.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 
 

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ตลาดสดเทศบาล 
 

50,000.- ม.๒ กองคลัง             

๖ ค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุ 
 

ค่าเช่าท่ีดินต้ังโรงฆ่าสัตว์เก่า
(โรงสูบน้ าดับเพลิง) ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
 

4,500.- ม.๑ กองคลัง             

๗ ค่าไฟฟูา 
 

ค่ากระแสไฟฟูาโรงฆ่าสัตว์เก่า
(โรงสูบน้ าดับเพลิง) 
 

3,000.- ม.๑ กองคลัง             

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดส าหรับตลาดสด 

10,000.- ม.1 กองสาธารณสุข             

 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๓๘ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                        ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ส านักปลัด 
 

จ้างเหมาบริการสัญญารายบุคคล 185,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการจ้างเหมาบริการ 
ท าความสะอาดสถานท่ี
อาคาร 
 

จ้างเหมาบริการท าความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาล เป็น
สัญญารายบุคคล 

130,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

3 ค่าประกันรถยนต์เทศบาล 
 

ค่าท าประกันภัยรถยนต์เทศบาล 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

20,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

4 ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ 
 

ค่าจัดซ้ือหรือจ้างท าวารสาร รายงาน
กิจการเทศบาลประจ าปี คู่มือบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
 

26,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

5 ค่าปฏิทินประชาสัมพันธ์
เทศบาล 
 

ค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์เทศบาลในรูปแบบ
ปฏิทิน ประจ าปี ๒๕๖๐  
 

70,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.๐2 



๓๙ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                         

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖ ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ 
 

ค่าปรับปรุงและดูแลระบบ  
เว็ปไซด์ การเช่าพ้ืนท่ีโดเมน
หรือการดูแลระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๗ ค่าบอกรับวารสาร 
 

ค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และวารสารต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
 

7,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๘ ค่ารับรอง 
 

ค่าเล้ียงรับรองแก่เจ้าหน้าท่ี 
บุคคล คณะบุคคล          
ผู้มาตรวจเย่ียมหรือมา 
เย่ียมเยียนเทศบาล 
 

20,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๙ ค่าใช้จ่ายเงินท าขวัญพนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาล 
 

ค่าท าขวัญพนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาลตาม
ระเบียบฯ ท่ีก าหนด 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.๐2 



๔๐ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                         
 

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๐ การจัดท าแผนชุมชนและ
ประชาคมท้องถ่ิน 
 

ค่าวิทยากร ค่าใช้สอย     ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๑๑ 
 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษา 
ดูงาน 
 

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม      เบ้ีย
เล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก      ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็น 
 

400,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๑๒ โครงการให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารหน่วยงาน 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

5,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

๑๓ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างอ่ืนทุกประเภท
ของส านักปลัด 
 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ทุกประเภทของส านัก
ปลัด 

70,000.-   ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.๐2 



๔๑ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                         

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการจัดการเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน กรณีครบวาระ ยุบสภา 
หรือแทนต าแหน่งท่ีว่าง และการ
เลือกต้ังตามท่ีกฎหมายก าหนด 

300,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

15 ค่าธรรมเนียมในการช าระ
ภาษีของธนาคาร 
 

ช าระภาษีของธนาคารกรุงไทย 
สาขาฉวางและค่าบริการต่าง ๆ ใน
กิจการของเทศบาล 
 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

16 โครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

ค่าจัดท าแผนท่ีภาษีในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง 

250,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



๔๒ 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/แผนงาน 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 

๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

งานพัสดุและจัดเก็บรายได้ 
 

จ้างเหมาบริการตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพงานพัสดุและ
จัดเก็บรายได้ 
 

120,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

18 โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(E-laas ) กอง
คลัง 
 
 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
เป็นต้น 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
พัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท 
กองคลัง 
 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
กองคลัง 

50,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

 

แบบ ผด.๐2 



๔๓ 
 

 
 

           บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                    แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                         

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่บุคลากร
เทศบาลต าบลฉวาง 

โครงการเพ่ือฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนของบุคลากร 

50,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

21 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเข้าปกเล่ม
งบประมาณแผนพัฒนา และค่าจ้าง
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

50,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

22 โครงการค่าเล้ียงรับรอง
การประชุม 

เพ่ือเล้ียงรับรองการประชุมสภา
เทศบาลและประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ท่ีได้ท าการแต่งต้ังตามระเบียบฯ
ของทางราชการ 

10,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

23 โครงการค่ารัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เก่ียวกับ
งานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆของชาติ 

70,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

24 โครงการค่าตอบแทน
คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีท่ี
ช่วยปฏิบัติราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยปฏิบัติ
ราชการตามค าส่ังเทศบาลฯ 

3,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

25 โครงการค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะบุคคล
ผู้รับผิดชอบจัดซ้ือจัดจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

5,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

แบบ ผด.๐2 



๔๔ 
 

 
 

                         บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                         

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เทศบาล 

100,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

2 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาล 
 
 

จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย  

30,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

3 ค่าช าระเงินกู้ ก.ส.ท. 
 

ค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โดย
ช าระเงินต้นงวดท่ี ๑ จ านวนด 
๔๕๑,๐๖๙.- บาท และ
ดอกเบ้ีย จ านวน ๑๕๕,๑๓๐.- 
บาท  

419,300.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

แบบ ผด.๐2 



๔๕ 
 

 
 

                    บัญชีโครงการ/แผนงาน 
                แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖2 

 เทศบาลต าบลฉวาง 
 

๕.    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
 

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 
 
 

จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย
ก าหนด ในอัตราร้อยละ 2 

380,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

5 เงินช่วยเหลือพิเศษ 
 

จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณี
เสียชีวิตของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ตามระเบียบและกฎหมาย
ก าหนด 

30,000.- ส านักงาน
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ
ในส านักงาน

เทศบาล 

            

6 โครงการเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน 
 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เก่ียวกับ
กิจการจราจร เช่น ทาสีถนน 
ปูายจราจร ไฟสัญญาณจราจร   

100,000.- ม.1 , ม.2 
ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลฉวาง 

กองช่าง             

7 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าและมิได้
ต้ังงบประมาณไว้ในหมวด
รายการใดหรือต้ังไว้ไม่พอจ่าย
หรือในกรณีเกิดสาธารณภัยฯ 

569,000.- ม.1 , ม.2 
ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลฉวาง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

            

แบบ ผด.๐2 



๔๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01/1 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

(บัญชีครุภัณฑ์) 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

 
 

ผด.01/1 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
ของเทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(บัญชีครุภัณฑ์)    
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ

กิจกรรมท้ังหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
กิจกรรมท้ังหมด 

หน่วยด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 16.03 79,300 4.00 ส านักปลัด 

แผนงานการศึกษา 2 2 35.26 504,000 34.95 กองการศึกษา 

รวม 4 แผนงาน 4 4 100 583,300 100  

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผด.02/1 
(บัญชีครุภัณฑ์) 

 
 
 

 
 



๔๙ 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
หมายเหตุ 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 
 
 
2 
 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
วิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เคร่ืองเจาะกระดาษ 

 
 

 
 

60,000 
 
 

19,300 

 
 

ทต.ฉวาง 
 
 
ทต.ฉวาง 

 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมตั/ิด ำเนินกำร/เบกิจ่ำย 

ขออนุมตั/ิด ำเนินกำร/เบกิจ่ำย 



๕๐ 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ท่ี โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
หมายเหตุ 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 
 
 
4 
 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอ้ีพนักงาน 
 
ครุภัณฑ์กีฬา 
เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
 
 

 
 

 
 

4,000 
 
 

500,000 

 
 

ทต.ฉวาง 
 
 
ทต.ฉวาง 

 
 
กองการศึกษา 

 
 
กองการศึกษา 

             

 

ขออนุมตั/ิด ำเนินกำร/เบกิจ่ำย 

ขออนุมตั/ิด ำเนินกำร/เบกิจ่ำย 



๕๑ 
 

 
 

ส่วนท่ี  3   
การติดตามและประเมินผลการน าแผนด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

…………………………..   
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ท่ีส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่กาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝุายรวมกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประชาชน  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนฝุายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซ่ึง
การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
1.  การติดตามและประเมินผล 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ   29  ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น       
     ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้  
     ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือน 
     ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน   
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 

 

2.  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามฯต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
โดยสามารถติดตามเป็นรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

/(1) เดือน... 
 



๕๒ 
 

 
 

(๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         

(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  
 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  (1) แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
           (2) แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
           (3) ผลการติดตามและประเมินผลข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

4.  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

http://www.dla.go.th/



