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ส่วนที่ ๑  บทน า 
 

๑.๑ บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐   ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ 

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด 
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่
เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 
 

เทศบาลต าบลวังศาลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
และเชื่อมโยงกบัการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี    โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี   ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เทศบาลต าบลวังศาลา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลาและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลา จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่
ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลวังศาลาขึ้น   และเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลามุ่งหวังว่าแผนการ 
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป 
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
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๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน 
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี 
ที่มาจาก 

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้รวบรวม 
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ 
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี 
ความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
  ๓.๕  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   ข้อ ๔   
ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที ่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ   ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที ่
๑,๒,๓,๔,.....) 
 

ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 

- ส่วนที่ ๑ บทน า 
  -  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 

ประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
๕. เพ่ือสามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวังศาลา 
๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนการด าเนินงาน  ปี 2561  หน้า  4 

 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 

๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 
แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ   และเมื่อลง
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
 

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการ/งบประมาณ  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละ

ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/
งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 

แบบ ผด.๐๒/๑  เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น   โดยมีล าดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์//งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 29 39.73% 9,166,900           28.35% กองชําง

รวม     29 39.73% 9,166,900          28.35%
2. ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
   2.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 2 2.74% 40,000               0.12% สํานักปลัด
   2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 8 10.96% 740,000             2.29% งานพัฒนาชุมชน
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.37% 50,000               0.15% งานพัฒนาชุมชน
   2.3 แผนงานการศึกษา 15 20.55% 5,549,000           17.16% งานการศึกษา
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 3 4.11% 500,000             1.55% กองสาธารณสุขฯ
   2.5 งบกลาง 3 4.11% 17,492,000         54.10% สํานักปลัด

รวม     30 43.84% 24,331,000        75.37%

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ส่วนที ่ 2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลวังศาลา  อ าเภอท่ามว่ง  จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยด าเนินการจ านวนงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑ 
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงและปลอดภัย
   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 9.59% 936,000             2.89% สํานักปลัด
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.48% 360,000             1.11% งานป้องกันฯ
   3.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2 2.74% 100,000             0.31% งานพัฒนาชุมชน

รวม     13 17.81% 1,396,000 4.32%
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมดา้นการท่องเทีย่ว ศาสนาและวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 4.11% 220,000             0.68% กองสาธารณสุขฯ
   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 5.48% 230,000             0.71% สํานักปลัด

รวม     7 9.59% 450,000            1.39%
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารและการมสี่วนร่วม
   5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 16.44% 976,600             3.02% สํานักปลัด/กองคลัง

รวม     12 16.44% 976,600            3.02%
รวมทัง้สิ้น     91 124.66% 36,320,500        112.33%

หน่วยด าเนินการจ านวนงบประมาณยุทธศาสตร/์แนวทาง
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั  - ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 1  470,000    หมูํ 1 กองชําง

หมูํ 1 (บ๎านลัดดาวรรณ-บ๎านฉลาด) โดยฝัง ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 120

ทอํน พร๎อมบอํพกั จํานวน 10 บอํ ระยะทางรวม

ทอํพร๎อมบอํพกั 130 เมตร  ตามแบบที่เทศบาล

กําหนด พร๎อปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

2 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั  - ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 300,000    หมูํ 2 กองชําง
หมูํ 2 ซอย 2 (ตํอจากของเดิม) ซอย 2  ขนาดทอํคสล.Ø 0.60 ม. จํานวน 73 ทอํน

พร๎อมบอํพกั จํานวน 7 บอํ ระยะทางรวมทอํ

พร๎อมบอํพกั 80 เมตร ตามแบบที่เทศบาล

กําหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จํานวน 1  ปา้ย

3 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั  - ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 500,000    หมูํ 4 กองชําง
หมูํ 4 ซอยวาเลนไทน์ - ซอย 5 ซอยวาเลนไทน์ - ซอย 5 ขนาดทอํ คสล.Ø 0.60 

เมตร จํานวน 130 ทอํนพร๎อมบอํพกัจํานวน 10 บอํ

ระยะทางรวมทอํพร๎อมบอํพกั 140 เมตร ตามแบบ

ที่เทศบาลกําหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการจํานวน 1  ปา้ย

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลวงัศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบรุี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.๐๒ 
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั  - ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 277,000    หมูํ 7 กองชําง

หมูํ 7 ซอย 5 - ร๎านโก๏บอย ขนาดทอํ คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 88 ทอํน   

พร๎อมบอํพกัจํานวน 7 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อม

บอํพกั 95 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จํานวน 1 ปา้ย

5 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั   -  ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 234,000    หมูํ 7 กองชําง
หมูํ 7 ซอยบ๎านป้ากา ขนาดทอํ .Ø 0.60 เมตร จํานวน 69 ทอํน พร๎อม

บอํพกั จํานวน 6 บอํ ระยะทางรวมทอํพร๎อม
บอํพกั 75 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จํานวน 1 ปา้ย

6 ฝังทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพกั   -  ฝังทอํระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    หมูํ 10 กองชําง
หมูํ 10 ซอย 3 ขนาดทอํ .Ø 0.60 เมตร จํานวน 130 ทอํน 

พร๎อมบอํพกัจํานวน 10 บอํ  ระยะทางรวมทอํ
พร๎อมบอํพกัจํานวน 140 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ปา้ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 300,000    หมูํ 2 กองชําง

หมูํ 2 (บ๎านคุณไพเลิศ-คุณบุษบา) บา๎นคุณไพเลิศ-บา๎นคุณบษุบา ขนาดผิวจราจร
กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 520 ตารางเมตร ไหลํ
ทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

8 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 220,000    หมูํ 3 กองชําง
หมูํ 3 ซอย 3 แยกบ๎านคุณพเยาว์ ซอย 3 แยกบา๎นคุณพเยาวว ์ขนาดผิวจราจร

กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 372 ตารางเมตร ไหลํ

ทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ 0.00-0.50 เมตร หรือ

ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

9 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา๎ง 235,000    หมูํ 3 กองชําง
หมูํ 3 ซอย 2 3.80 เมตร  ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร
แยกบ๎านคุณวน เพิม่นาม หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยวาํ 395.20 ตารางเมตร

ไหลํทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพทื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา๎ง 250,000    หมูํ 5 กองชําง

หมูํ 5 แยกบ๎านคุณอํานวย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย

400 ตารางเมตร ไหลํทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

หรือตามสภาพทื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

11 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา๎ง 155,000    หมูํ 6 กองชําง
หมูํ 6  ซอยบ๎านคุณบรรจง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 260 ตารางเมตร ไหลํ

ทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ 0.00-0.50 เมตร หรือ

ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

12 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา๎ง 350,000    หมูํ 6 กองชําง
หมูํ 6 ซอย 6 5.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยวาํ 600 ตารางเมตร

ไหลํทางหนิคลุกกวา๎งข๎างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือตามสภาพทื้นที่ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  10



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 5  - ขุดลอกคลองระบายน้ํา 100,000    หมูํ 5 กองชําง

(บ๎านตาบาน-บ๎านลุงวุน๎) ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

14 ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 5  - ขุดลอกคลองระบายน้ํา โดยทําดาดคอนกรีต 190,000    หมูํ 5 กองชําง
(หลังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก-บ๎านวิโรจน)์ ระยะทางไมํน๎อยกวาํ 190 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 300,000    หมูํ 9 กองชําง
คอนกรีต หมูํ 9 ซอย 6 ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15

เมตร  หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 925 ตารางเมตร 
(โดยใช๎พื้นที่เปน็หลัก) พร๎อมตีเส๎นจราจร

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

16 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟา้แสงสวําง  - กํอสร๎างและติดต้ังเสาไฟฟา้สู. 9.00 เมตร 500,000    เขตเทศบาล กองชําง
หมูที ่8 , หมูํที ่5 พร๎อมอุปกรณ์ จํานวน 12 ต๎น และติดต้ังโคมไฟ

กิ่งเด่ียว จํานวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด  พร๎อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ปา้ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  11



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 ปรับปรุง/ขยายเขตทํอเมนระบบ  - คําขยายทอํเมนประปาภายในหมูํบา๎นหมูํ 9 300,000    เขตเทศบาล กองชําง

ประปาภายในเขตเทศบาล โดยใช๎ทอํ PVC ขนาด 4 นิ้ว ระยะทางรวม อดุหนุน
1,000 เมตร  ตามรายละเอียดที่การประปาสํวน

ภมูิภาคกําหนด

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก 220,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง

เขตเทศบาล ซํอมแซมถนนภายในเขตเทศบาล วังศาลา
(กนัเงินจาก 60) รายละเอยีดตามทีเ่ทศบาลกําหนด

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยกอํสร๎าง กอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 5.00 346,000    พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
เป็นถนน ค.ส.ล. หมูํ 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร วังศาลา
แยกซอย 1 หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 525 ตารางเมตร 
(กนัเงินจาก 60) ไหลํทางหินคลุกกว๎างขา๎งละ 0.00-0.50

เมตร หรือตามสภาพพืน้ที ่รายละเอยีด

ตามทีท่เสบาลกําหนด พร๎อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  12



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รบัผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยกอํสร๎าง กอํสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.50 338,000    สํานักปลัด สํานักปลัด

เป็นถนน ค.ส.ล. หมูํ 4  แยก เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยวอนเพยีรนิมิตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 562.50 ตร.ม. 
(กนัเงินจาก 60) ไหลํทางหินคลุกกว๎างขา๎งละ 0.00-0.50

เมตร หรือตามสภาพพืน้ที ่รายละเอยีด
ตามทีท่เสบาลกําหนด พร๎อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ ปรัปบรุงถนนลาดยางฯ หมูํที ่6 ซอย 3 497,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 360 เมตร วังศาลา
(กนัเงินจาก 60) หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา

1,800 ตร.ม. (โดยใช๎พืน้ทีเ่ป็นหลัก) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบทีเ่ทศบาล
กําหนด ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ ปรัปบรุงถนนลาดยางฯ หมูํที ่1 ซอย 2 422,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
ติกคอนกรีต หมูํที ่1  ซอย 2 ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 305 เมตร วังศาลา
(กนัเงินจาก 60) หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา

1,525 ตร.ม. (โดยใช๎พืน้ทีเ่ป็นหลัก) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ตามแบบทีเ่ทศบาล
กําหนดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  13



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รบัผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ ปรัปบรุงถนนลาดยางฯ หมูํที ่3 ซอย 4 435,000    สํานักปลัด กองชําง

ติกคอนกรีต หมูํที ่3  ซอย 4 ถงึหลังโรงงานไทยเพิม่พนู  ขนาดกว๎าง
ถงึหลังโรงงานไทยเพิม่พนู  5.00 เมตร  ยาว 305 เมตร หนา 0.05 ม. 
(กนัเงินจาก 60)  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา1,525 ตร.ม.

 (โดยใช๎พืน้ทีเ่ป็นหลัก) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด 
พร๎อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ ปรัปบรุงถนนลาดยางฯ หมูํที ่4   โดยเท 422,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
ติกคอนกรีต หมูํที ่4 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎างเฉล่ีย วังศาลา
ซอยวอนเพยีรนิมิตร 1.60 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.05 เมตร
(กนัเงินจาก 60) หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 429 ตร.ม. พร๎อม

เปล่ียนฝาบํอพกั ค.ส.ล. เป็นฝาบํอพกั
เหล็ก ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด
พร๎อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  14



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รบัผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 ขดุลอกคลองระบายน้ําภายใน  - ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 9 29,500      พืน้ทีตํ่าบล กองชําง

เขตเทศบาล     (บริเวณอูํโก๏ต๋ีถงึสะพานดํา) วังศาลา
(กนัเงินจาก 60)  - ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 9  51,300      

    (สะพานดําถงึคลองทําสาร)
 - ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 9 13,000      
    (บริเวณหลังโรงเรียนวัดหนองเสือ)
 - ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 4 27,400      
   (ซอยวาเลนไทน์ถงึเขตอตุสาหกรรม)
 - ขดุลอกคลองระบายน้ํา หมูํ 4 32,900      
   (บริเวณโรงปุย๋ถงึปัม๊แก๏ส)

26 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 413,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
หมูํ 1 ซอย 2 (ตํอจากของเดิม) ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร วังศาลา

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา
680 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎าง
ขา๎งละ 0.00-0.50 เมตร  หรือตามสภาพ
พืน้ที ่ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด
พร๎อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  15



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รบัผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 230,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง

หมูํ 3 ซอยบ๎านคุณเปีย๊ก ซํุนไล๎ ขนาดกว๎าง 3.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร วังศาลา
(ตํอจากของเดิม) หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา
(กนัเงินจาก 60) 380 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎าง

ขา๎งละ 0.00-0.50 เมตร  หรือตามสภาพ
พืน้ที ่ ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด
พร๎อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

28 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -  กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
หมูํ 5  ซอย 1 (ซอยบ๎านวัชรี) ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร วังศาลา
(กนัเงินจาก 60) หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา

835 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างขา๎ง
ละ 0.00-0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืน้ที่
ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด
พร๎อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

29 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรภาย จดัทํากระจกโค๎งสแตเลสพร๎อมติดต้ัง 8,800        พืน้ทีตํ่าบล กองชําง
ในเขตเทศบาล หมูํที ่9 รายละเอยีดตามทีเ่ทศบาลกําหนด วังศาลา
(กนัเงินจาก 60)

9,166,900 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เรียนร๎ูภาษาตํางประเทศสํูประชาคม จดัจา๎งบุคลากรทางการศึกษามาสอน 20,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด

อาเซียน ภาษาตํางประเทศ เชํน  ภาษาจนี วังศาลา
ภาษาพมํา ภาษาองักฤษ ฯลฯ
จดัอบรมภาษาตํางประเทศแกผ๎ูํสนใจ

2 อดุหนุนการดําเนินงานตามภารกจิ อดุหนุนการดําเนินงานตามภารกจิ 20,000      พืน้ทีตํ่าบล ทต.วังศาลา
ของเหลํากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี ของเหลํากาชาดจงัหวัดกาญจนบุรี เงินอดุหนุน วังศาลา กาชาดจงัหวัด

กาญจนบุรี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  17



2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพสํู O-TOP ฝึกอบรมอาชีพให๎กบักลํุมตํางๆ หรือ 50,000      พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา

ประชาชนทีส่นใจ ตามความต๎องการ วังศาลา ชุมชน
และพฒันาสํูการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
O-TOP 

2 จดัต้ังศูนยก์ารเรียนร๎ูตามหลัก จดักจิกรรม/จดัต้ังศูนยก์ารเรียนร๎ู 20,000      พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีง ให๎แกปํระชาชนในหมูํบ๎าน วังศาลา ชุมชน

3 สํงเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญา จดัอบรมและสํงเสริมอาชีพตามหลัก 250,000     ในเขตและ งานพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงให๎กบั นอกเขต ชุมชน

ผ๎ูสนใจ ต.วังศาลา

4 ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน ดําเนินกจิกรรมตามโครงการเกี่ยวกบั 20,000 พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา
การพฒันาครอบครัวในชุมชน วังศาลา ชุมชน

5 สัมพนัธ์รัก พทิักษ์ครอบครัว จดัทําโครงการสัมพนัธ์รัก  พทิักษ์ 30,000      พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา
ครอบครัว  เพือ่สร๎างความสัมพนัธ์ วังศาลา ชุมชน
อนัดีของครอบครัว

6 เทศบาลเคล่ือนที่ จดัให๎มีการการได๎มีสํวนรํวมการแสดง 50,000      พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา
ความคิดเห็นและจดับริการนอกสถานที่ วังศาลา ชุมชน

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
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2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อบรมทัศนศึกษาดูงานเพือ่พฒันา ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสําหรับ 300,000     พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา

ศักยภาพให๎แกผ๎ูํสูงอาย ุผ๎ูนํา และ ผ๎ูนําชุมชน กลํุมสูงอายุ วังศาลา ชุมชน
กลํุมตํางๆ และกลํุมตํางๆ

8 เยี่ยมบ๎านผ๎ูสูงอาย ุผ๎ูพกิาร และ จดักจิกรรมตํางๆ ในการให๎บริการ 20,000      พืน้ทีตํ่าบล งานพฒันา
ผ๎ูทุพพลภาพ และสํงเสริมคุณภาพชีวิตของผ๎ูสูงอายุ วังศาลา ชุมชน

 ผ๎ูพกิารและผ๎ูทุพพลภาพ

740,000     

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจ ชํวยเหลือผ๎ูยากจน ผ๎ูยากไร๎และ 50,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
หน๎าทีข่องเทศบาล ผ๎ูด๎อยโอกาส ตามความเดือดร๎อน วังศาลา ทต.วังศาลา

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2.4  แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนคําใช๎จาํยในการบริหาร จดักจิกรรมบริหารถสานศึกษาตํางๆ 396,000     ศูนยเ์ด็กเล็กฯ สํานักปลัด

สถานศึกษา เชํน จดัจา๎งอาหารกลางวันให๎กบัเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ

2 คําอาหารเสริม (นม) ให๎กบัเด็ก จดัหาอาหารเสริม (นม) ให๎กบั 115,000     ศูนยเ์ด็กเล็ก สํานักปลัด

นักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก นักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ทต.วังศาลา

3 จดัซ้ือและติดต้ังกล๎องวงจรปิด จดัซ้ือและติดต้ังกล๎อง CCTV ในศูนย์ 90,000      ศูนยเ์ด็กเล็ก สํานักปลัด

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล๎กเทศบาลตําบลวังศาลา ทต.วังศาลา

4 สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จดัทําโครงการอบรมคุณธรรมและ 150,000     โรงเรียนใน สํานักปลัด

แกเํด็กเยาวชน จริยธรรม   (คํายลูกเสือ-เนตรนารี) พืน้ทีตํ่าบล

ของนักเรียน วังศาลา

5 พฒันาศักยภาพครูผ๎ูดูแลเด็กเล็ก สํงเสริมให๎มีการพฒันาความร๎ูความ 8,000        ศูนยเ์ด็กเล็ก สํานักปลัด

สามารถของครูผ๎ูดูแลเด็กเล็ก

6 วันเด็กแหํงชาติ จดัทําโครงการสํงเสริมกจิกรรมวันเด็ก 30,000      ศูนยเ์ด็กเล็กฯ สํานักปลัด
แหํงชาติให๎กบันักเรียนโรงเรียนใน และโรงเรียน
เขตเทศบาล ในสังกดั (สพฐ.)

ทัง้ 4 แหํง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้
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2.4  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อดุหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน 2,950,000  โรงเรียน สํานักปลัด

ให๎กบัเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขต เงินอดุหนุน ในสังกดั (สพฐ.)
พืน้ทีตํ่าบลวังศาลา ทัง้ 4 แหํง

8 คําอาหารเสริม (นม) ให๎เด็ก จดัหาอาหารเสริม (นม) ให๎กบั 1,410,000  โรงเรียน สํานักปลัด
นักเรียนของโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ เงินอดุหนุน ในสังกดั (สพฐ.)

ตําบลวังศาลา ทัง้ 4 แหํง

9 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา อดุหนุนงบประมาณจดัทําโครงการ 100,000     รร.วัดโพธิศ์รีฯ สํานักปลัด
(ร.ร.วัดโพธิศ์รีสุขาราม) พฒันาระดับสติปัญญาผ๎ูเรียน ให๎กบั เงินอดุหนุน

โรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขาราม

10 ห๎องสมุดสํูโลกแหํงการเรียนร๎ู อดุหนุนงบประมาณจดัทําโครงการ 100,000     ร.ร.วัดหนอง สํานักปลัด
 (ร.ร.วัดหนองเสือ) สนับสนุนด๎านการปฏิบัติการทางภาษา เงินอดุหนุน เสือ

ให๎กบัโรงเรียนวัดหนองเสือ

11 สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อดุหนุนงบประมาณจดัทําโครงการ 100,000      ร.ร.วัดวังศาลา สํานักปลัด
เพือ่การส่ือสารและยกระดับผล สํงเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ให๎กบั เงินอดุหนุน
สัมฤทธิท์างการเรียน โรงเรียนวัดวังศาลา
 (รร.วัดวังศาลา)

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2.4 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 สํงเสริมการเรียนร๎ูทีส่อดคล๎องกบั อดุหนุนงบประมาณจดัทําโครงการ 100,000      ร.ร.บ๎านหนอง- สํานักปลัด
พฒันาการทางสมอง (BBL) จดัหาส่ือเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เงินอดุหนุน สะแก
(รร.บ๎านหนองสะแก) ให๎กบัโรงเรียนบ๎านหนองสะแก

13 ให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัวันสําคัญทางศาสนา จดักจิกรรมสําคัญทางศาสนาให๎กบั ไมํใช๎ พืน้ทีตํ่าบล งานการศึกษา
เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ วังศาลา

14 วันไหว๎ครู จดักจิกรรมวันไหว๎ครูให๎กบัเด็ก ไมํใช๎ พืน้ทีตํ่าบล งานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ วังศาลา

15 ให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัประเพณีลอยกระทง จดักจิกรรมสํงเสริมอนุรักษ์ประเพณี ไมํใช๎ พืน้ทีตํ่าบล งานการศึกษา
ลอยพระทงให๎กบัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ วังศาลา

5,549,000  

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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2.5  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ๎า จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ๎า 50,000      พืน้ทีตํ่าบล กองสาธารณสุข

เพือ่บริการให๎กบัประชาชนในการฉดี วังศาลา และส่ิงแวดล๎อม

สุนัข,แมว สุนัขจรจดัและเพือ่เป็นคํา
ใช๎จาํยในการบูรณาการรํวมกบัปศุสัตว์

2 พฒันาศักยภาพอาสาสมัคร จดัอบรมศึกษาดูงาน พฒันาศักยภาพ 250,000     พืน้ทีตํ่าบล กองสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ของ อสม.ในการทํากจิกรรมทีเ่ป็น วังศาลา และส่ิงแวดล๎อม

ประโยชน์แกสํํวนรวม

3 ควบคุมและป้องกนัโรคไขเ๎ลือดออก จดัซ้ือทรายอะเบทแจกประชาชน 200,000     พืน้ทีตํ่าบล กองสาธารณสุข

จดัซ้ือน้ํายาพนํหมอกควันฉดัในพืน้ที่ วังศาลา และส่ิงแวดล๎อม

และคําใช๎จาํยในการรณรงค์ให๎ความร๎ู
โรคไขเ๎ลือดออก

500,000     

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้
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2.6  แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผ๎ูสูงอายุ จาํยเป็นคําใช๎จาํยในการสงเคราะห์ 15,360,000 พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด

เบีย้ยงัชีพผ๎ูสูงอายภุายในตําบล วังศาลา
วังศาลา

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผ๎ูพกิาร จาํยเป็นคําใช๎จาํยในการสงเคราะห์ 2,000,000  พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
เบีย้ยงัชีพผ๎ูพกิารภายในตําบล วังศาลา
วังศาลา

3 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผ๎ูป่วยโรคเอดส์ จาํยเป็นคําใช๎จาํยในการสงเคราะห์ 132,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
เบีย้ยงัชีพผ๎ูป่วยโรคเอดส์ ภายในเขต วังศาลา
ตําบลวังศาลา

17,492,000 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปกป้องสถาบันสําคัญแหํงชาติ เป็นคําใช๎จาํยในการดําเนินการตาม 100,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด

นโยบายปกป้องสถาบันสําคัญของ วังศาลา
ของชาติ

2 วันเทศบาล เป็นคําใช๎จาํยในการดําเนินการจดั 20,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ทําโครงการงานวันเทศบาล วังศาลา

3 จดังานราชพธิีและวันสําคัญชองชาติ จดักจิกรรมงานราชพธิีและงานเทิด 500,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
พระเกยีรติในวันสําคัญตํางๆของชาติ วังศาลา

4 วันคล๎ายวันพระราชสมภพพระบาท จดักจิกรรมน๎อมระลึกถงึพระบาท 150,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล สมเด็จพระเจา๎อยูํหัว รัชกาลที ่9 วังศาลา
อดุลยเดช

5 วันแมํแหํงชาติ จดักจิกรรมวันแมํแหํงชาติ 120,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
วังศาลา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย
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3.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 จดักจิกรรม งานราชพธิี วันสําคัญ อดุหนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม 6,000        อําเภอ สํานักปลัด

ของชาติ งานราชพธิี วันสําคัญของชาติให๎กบั เงินอดุหนุน ทํามํวง
อําเภอทํามํวง

7 สนับสนุนการจดังานเทิดพระเกยีรติ อดุหนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม 40,000      สนง.จงัหวัด สํานักปลัด
สมเด็จพระนเรศวรฯ ตามโครงการจดังานเทิดพระเกยีรติ เงินอดุหนุน

ให๎กบัสํานักงานจงัหวัดกาญจนบุรี

936,000     

3. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จดัซ้ือเคร่ืองหมายจราจรและ จดัซ้ือเคร่ืองหมายทีเ่กี่ยวกบัการ 200,000     พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด

วัสดุ อปุกรณ์ในการป้องกนัและ จราจร และอปุกรณ์ตํางๆ ในการ วังศาลา
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

 - จดัซ้ือชุดดับเพลิง

2 จดัต้ังศูนยป์้องกนัและลดอบุัติเหตุ ต้ังศูนยป์้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง 70,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ทางถนนในชํวงเทศกาลสําคัญตํางๆ ถนนในชํวงเทศกาลวันปีใหมํและ วังศาลา

วันสงกรานต์

3 สร๎างวินัยจราจรขบัขี่ปลอดภัย จดัทําโครงการสร๎างวินัยจราจรขบัขี่ 30,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ให๎แกปํระชาชนและเยาวชน ปลอดภัยให๎แกปํระชาชนและเยาวชน วังศาลา

4 เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนด๎าน จดัทําโครงการเสริมสร๎างศักยภาพ 60,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนด๎านป้องกนัและบรรเทา วังศาลา

สาธารณภัยทุกหนํวยงานในพืน้ที ่

360,000     

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย
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3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมให๎ความร๎ูเพือ่ป้องกนัภัย จดัทําโครงการโดยเขา๎มาสอนเด็ก 60,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด

ยาเสพติดให๎แกเํยาวชนและ นักเรียนให๎ความร๎ูเร่ืองยาเสพติดและ วังศาลา
เด็กนักเรียน (D.A.R.E) ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการตํอส๎ูเพือ่ อดุหนุนงบประมาณสําหรับการจดัทํา 40,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
เอาชนะยาเสพติดอําเภอทํามํวง โครงการด๎านยาเสพติดให๎แก ํศูนย์ เงินอดุหนุน วังศาลา ศตส.อ.ทํามํวง

ปฏิบัติการตํอส๎ูเพือ่เอาชนะยาเสพติด
อําเภอทํามํวง

3. ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  28



แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  29



แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  30



แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  31



แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  32



4.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ว ศาสนาและวฒันธรรม
4.1  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จดักจิกรรมให๎ความร๎ูการคัดแยก 200,000      เขตพืน้ที่ กองสาธารณสุขฯ
ขยะ พร๎อมทัง้จดัซ้ืออปุกรณ์ ตําบลวังศาลา
ในการคัดแยกขยะ

2 วังศาลาสีเขยีว จดักจิกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 10,000        เขตพืน้ที่ กองสาธารณสุขฯ
ตําบลวังศาลา

3 รณรงค์ประหยดัทรัพยากรน้ํา จดักจิกรมมอบรมให๎ความร๎ู 10,000        เขตพืน้ที่ กองสาธารณสุขฯ
ให๎มีการใช๎น้ําให๎เกดิความค๎ุมคํา ตําบลวังศาลา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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4.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ว ศาสนาและวฒันธรรม
4.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานประเพณีสําคัญทางศาสนา จดักจิกรรมงานแหํเทียนพรรษา 30,000        ตําบลวังศาลา ทต.วังศาลา

และงานสําคัญทางศาสนาตํางๆ 
ของเทศบาล

2 วันลอยกระทง จดักจิกรรมงานวันลอยกระทง 50,000        ตําบลวังศาลา ทต.วังศาลา
และจดักจิกรรมประกวดหนูน๎อย
นางนพมาศและการละเลํนตํางๆ

3 วันสงกรานต์ จดักจิกรรมงานวันสงกรานต์ 50,000        ตําบลวังศาลา สํานักปลัด
โดยจดัให๎มีประกวดงานสงกรานต์
และประเพณีรดน้ําดําหัวผ๎ูสูงอายุ

4 คําใช๎จาํยในการแขงํขนักฬีา จดัการแขงํขนักฬีาวังศาลาต๎านภัย 100,000      พืน้ที่ สํานักปลัด
ท๎องถิ่นสัมพนัธ์ในเขตเทศบาล ยาเสพติด (ท๎องถิ่นสัมพนัธ์) ตําบลวังศาลา

230,000      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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5.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ที่ กิจกรรม รบัผิดชอบหลัก ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จดัทําส่ือส่ิงพมิพตํ์างๆ จดัทําวารสารส่ือส่ิงพมิพตํ์างๆ 60,000      ในและนอก สํานักปลัด

เอกสารการเผยแพรํผลการ พืน้ทีตํ่าบล
ดําเนินงานขององค์กร วังศาลา

2 อบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันา จดัอบรมและทัศนศึกษาดูงานให๎แกํ 250,000    พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ศักยภาพ และสํงเสริมคุณธรรม ผ๎ูบริหารสมาชิกฯ พนักงาน และ วังศาลา
จริยธรรมให๎แกผ๎ูํบริหาร สท. และพนักงานจา๎งของเทศบาล
 พนักงาน และพนักงานจา๎ง

3 จดัการองค์กรแหํงการเรียนร๎ู จาํยเป็นคําใช๎จาํยในการดําเนินงาน 15,000      สํานักปลัด สํานักปลัด
ตามโครงการจดัการองค์กรแหํง
การเรียนร๎ู

4 จดัให๎มีชํองทางการรับเร่ือง จดัให๎มีกจิกรรมตํางๆ เพือ่เพิม่ชํอง 5,000        พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ร๎องเรียน ทางการรับเร่ืองร๎องเรียนของเทศบาล วังศาลา

5 จดัการเลือกต้ัง เป็นคําใช๎จาํยในการจดัการเลือกต้ัง 300,000    พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
วังศาลา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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5.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ที่ กิจกรรม รบัผิดชอบหลัก ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 สํงเสริมการปฏิบัติงานแบบ อดุหนุนการดําเนินงานรํวมกบัองค์กร 30,000      ในและนอก สํานักปลัด

บูรราการรํวมกบัองค์กรอื่น อื่นหรือหนํวยงานราชการอื่น เชํน เงินอดุหนุน พืน้ทีตํ่าบล
 - การจดังานพธิีถวายดอกไม๎จนัทน์ วังศาลา

7 ปรับปรุงพฒันางานแผนทีภ่าษี ปรับปรุงพฒันาระบบงานและ 100,000    พืน้ทีตํ่าบล กองคลัง
ทรัพยสิ์นและพฒันาจดัเกบ็ บคุลากรของงานแผนที่ภาษทีรัพย์สิน วังศาลา
รายได๎ เพือ่ให๎เกดิความเป็นธรรมและเพิม่

รายได๎ของเทศบาล

8 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดําเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 100,000    พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
ภายในเขตเทศบาล ของหมูํบ๎านให๎พร๎อมใช๎งานและ วังศาลา

กระจายขาํวทัว่ถงึครอบคลุม 10 หมูํ

9 จดัประชุมประชาคมหมูํบ๎าน จดัประชุมประชาคมหมูํบ๎านทุก 50,000      พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
หมูํบ๎าน เพือ่รับฟงัปัญหาในการจดั วังศาลา
ทําแผนพฒันาฯของเทศบาล

10 สนับสนุนการจดัทําแผนชุมชน จดัประชุมหมูํบ๎านเพือ่รับฟงัปัญหาใน 5,000        พืน้ทีตํ่าบล สํานักปลัด
การจดัทําแผนชุมชน เพือ่เป็นขอ๎มูล วังศาลา
ของเทศบาล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  32



5.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วยงาน หน่วย
ที่ กิจกรรม รบัผิดชอบหลัก ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 อดุหนุนศูนยข์อ๎มูลขาํวสาร อดุหนุนงบประมาณให๎ศูนยข์อ๎มูล 30,000      อําเภอ กองคลัง

จดัซ้ือจดัจา๎งของ อปท. ระดับ ขา๎วสารจดัซ้ือจดัจา๎งของ อปท. เงินอดุหนุน ทํามํวง
อําเภอ ระดับอําเภอ

12 ปรับปรุงตกแตํงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยทําการติดต้ัง 40,000      อาคาร สํานักปลัด
(กนัเงินจาก 60) ตาขาํยกนันก  ชนิดเส๎นเอน็รอบอาคาร สํานักงาน กองชําง

สํานักงาน รายละเอยีดตามทีเ่ทศบาล เทศบาล
กําหนด

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา๎อี้  - เกา๎อี้แบบมีพนักพงิระดับสูง มีทีท่๎าวแขน 9,000       สํานักปลัด สํานักปลัด
และมีล๎อเล่ือน สามารถปรับขึ้น-ลงได๎ จํานวน 2 ตัว (กันเงิน)

 - เกา๎อี้แบบมีพนักพงิระดับกลาง มีทีท่๎าวแขน 12,000     สํานักปลัด สํานักปลัด
และมีล๎อเลํน  สามารถปรับ-ขึ้นลงได๎ จํานวน 3 ตัว (กันเงิน)

 - เกา๎อี้พลาสติกแบบมีพนักพงิ จํานวน 200 ตัว 56,000     สํานักปลัด สํานักปลัด
 - เกา๎อี้ล๎อเล่ือน แบบมีทีเ่ท๎าแขน มีพนักพงิ 28,000     กองคลัง กองคลัง
สามารถปรับระดับได๎ จํานวน 8 ตัว

2 โต๏ะทํางาน  - โต๏ะทํางานแบบมีล้ินชักเกบ็เอกสารไมํน๎อยกวํา 8,000       สํานักปลัด สํานักปลัด
2 ล้ินชัก  ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 80 เซนติเมตร (กันเงิน)
ยาวไมํนํอยกวํา 160 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 75 ซม.
จํานวน 1 ตัว

3 โต๏ะทํางานพร๎อมเกา๎อี้  - โต๏ะทํางานแบบมีล้ินชัก พร๎อมเกา๎อี้ชนิดมี 10,000     กองคลัง กองคลัง
ล๎อเล่ือนแบบมีทีท่๎าวแขน มีพนักพงิ จํานวน 1 ชุด (กนัเงิน)

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนนการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลวงัศาลา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบรุี

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.๐๒/๑ 
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ต๎ูเกบ็เอกสาร  - ต๎ูเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 10,000     สํานักปลัด สํานักปลัด
ไมํตํ่ากวํา 4 ฟตุ  จํานวน 2 ต๎ู
 - ต๎ูเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนขนาดไมํตํ่ากวํา 20,000     กองคลัง กองคลัง
 4 ฟตุ จํานวน 4 ต๎ู

4 โต๏ะพบัอเนกประสงค์ โต๏ะพบัอเนกประสงค์  ชนิดสแตนเลส แบบหน๎า 55,000     สํานักปลัด สํานักปลัด
ส่ีเหล่ียมผืนผ๎า จํานวน 10 ตัว โดยมีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 70x150x75 เซนติเมตร 

4 โทรศัพท์สํานักงาน  - โทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง 1,500       สํานักปลัด สํานักปลัด
(สอบถามราคาท๎องถิ่นเป็นเกณฑ์)
 - โทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง 3,000       กองคลัง กองคลัง

5 พดัลม จดัซ้ือพดัลมระบายอากาศ ชนิดต้ังพืน้อตุสาหกรรม 29,700     สํานักปลัด สํานักปลัด
แบบ 3 ขา ขนาดใบพกั 24 นิ้ว จํานวน 11 เคร่ือง
(สอบถามราคาท๎องถิ่นเป็นเกณฑ์)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดํา 7,900       งานการศึกษา
ชนิด Network แบบที ่1 (คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะคอมพวิเตอร์ ปี 2560)

2 กล๎อง CCTY จดัซ้ือและติดต้ังกล๎อง CCTV 90,000     ศูนยพ์ฒันา งานการศึกษา
 - ชนิดเครือขาํย  สําหรับติดต้ังภายในอาคาร 
แบบที ่1  จํานวน 4 ชุด
 - ชนิดเครือขาํย สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เด็กเล็ก
แบบที ่1  จํานวน 1  จดุ
(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานกล๎องวงจรปิด ประจําปี 2559)

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพพิแ์บบฉดีหมึก (Inkjet Printer) 15,800     กองชําง กองชําง

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 2 เคร่ือง (กนัเงิน)

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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2.3  แผนงานสาธารณสุข
ที่ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบประมวลผล  แบบที ่1 22,000     กอง กอง

(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ สาธารณสุข สาธารณสุข
พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ ประจําปี 2560)

2 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion แบบฉดีหมึก (Inkjet) 7,700       กอง กอง
สาธารณสุข สาธารณสุข

3.  ประเภทครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดดับเพลิง จดัซ้ือชัดดับเพลิงแบบผจญเพลิงในอาคาร 200,000    เขตพืน้ที่ งานป้องกนัฯ
จํานวน 4 ชุด ต.วังศาลา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ปี 2561  หน้า  37


	1»¡á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹.pdf
	2á¼¹´Óà¹Ô¹§Ò¹ ÊèÇ¹·Õè 1  º·¹Ó.pdf
	3á¼¹´Óà¹Ô¹§Ò¹ ÊèÇ¹·Õè 2 »Õ 2561.pdf

