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ส่วนที่  1  ส่วนที่  1    
 
 

 

บทน ำบทน ำ  
 
 
บทน ำบทน ำ  
 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน  และกำรประเมินผลท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณมีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น  กำรติดตำมประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึนด้วย 
  แผนกำรด ำเนินงำน   เป็นเอกสำรที่รวบรวม  แผนงำนโครงกำร  กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
เขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมำณ  เพ่ือให้ทรำบกิจกรรมพัฒนำในพื้นที่ด ำเนินกำร 
 
จุดมุ่งหมำยของแผนกำรด ำเนินงำนจุดมุ่งหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน  
 
     แผนด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน / โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น     เพ่ือให้แนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำม
ซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง  ๆ   ของ
แผนงำน / โครงกำร  ในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึนด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒- 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนวัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 
 1)   เพ่ือเป็นกำรลดควำมไม่แน่นอน  และปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  ทั้งนี้เพรำะกำร
วำงแผนเป็นกำรจัดโอกำสทำงด้ำนกำรจัดกำรให้ผู้วำงแผนมีสำยตำกว้ำงไกล  มองเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ในอนำคตท่ีอำจ
เกิดข้ึน  เช่น  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี   ปัญหำ   ควำมต้องกำรของประชำชนในสังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร  ดังนั้น  องค์กำรจึงจ ำเป็นต้องเตรียมและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกควำมผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่  สภำพเศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมือง   เป็นต้น 
 2)   เพ่ือท ำให้เกิดควำมยอมรับแนวควำมคิดใหม่  ๆ        เข้ำมำในองค์กำรเนื่องจำกปรัชญำของกำร
วำงแผน ยึดถือ และยอมรับเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดอยู่อย่ำงนิรันดร จึงท ำให้มีกำรยอมรับแนวควำมคิดเชิง
ระบบ  (System  approach)   เข้ำมำใช้ในองค์กำรยุคปัจจุบัน 
 3)   เพ่ือท ำให้กำรด ำเนินกำรขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ปรำกฏ       ทั้งนี้เพรำะกำรวำงแผนเป็นงำนที่
ต้องกระท ำเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ำยในองค์กำร     ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันกำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมมั่นคง
และมีควำมเจริญเติบโต 
 4)   เพ่ือเป็นกำรลดควำมสูญเสียของหน่วยงำนที่ซ้ ำซ้อน        เพรำะกำรวำงแผนท ำให้มองเห็นภำพรวมของ
องค์กำรที่ชัดเจน และยังเป็นกำรอ ำนวยประโยชน์ในกำรจัดระเบียบขององค์กำรให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะงำน
มำกยิ่งขึ้นเป็นกำรจ ำแนกงำนแต่ละแผนกไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนกัน 
 5)   เพ่ือท ำให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำน         เนื่องจำกกำรวำงแผนเป็นกำรกระท ำโดยอำศัย
ทฤษฎี  หลักกำรและงำนวิจัยต่ำง ๆ  (rational  approach)  มำเป็นตัวก ำหนดจุดมุ่งหมำยและแนวทำงปฏิบัติที่
ชัดเจนในอนำคตอย่ำงเหมำะสมกับสภำพองค์กรที่ด ำเนินอยู่ 
 

                  กล่ำวโดยสรุปว่ำ   ไม่มีองค์กำรใดที่ประสบควำมส ำเร็จได้โดยปรำศจำกกำรวำงแผน  ดังนั้นกำร
วำงแผนจึงเป็นภำรกิจอันดับแรกที่มีควำมส ำคัญของกระบวนกำรจัดกำรที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

-๓- 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 

จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย    ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548    
ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอน    ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  /  โครงกำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 2.   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น ประกำศเป็น
แผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 **  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณนั้น  หรือภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมำณด ำเนินกำร หรือได้รับแจ้งแผนงำน / โครงกำรจำกหน่วยรำชกำร  สว่นกลำง  สว่นภูมิภำค  
รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิ   ไดด้ังนี้                  จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิ   ไดด้ังนี้                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานขา้งตน้สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 
 

 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนบัสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนบัสนุน 
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

เสนอร่างต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ประกาศใช ้



 

-๕- 
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
 
 แผนกำรด ำเนินงำน  เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล     
ดังนั้นแผนกำรด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกมำจำกแผนพัฒนำ   และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินกำร (Action  Plan) 
2. จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
3. แสดงเป้ำหมำย    รำยละเอียดกิจกรรม   งบประมำณ  ระยะเวลำที่ชัดเจน  และแสดงถึงกำรด ำเนินจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประโยชน์ของกำรวำงแผน   (ประโยชน์ของกำรวำงแผน   (AAddvvaannttaaggeess      ooff      PPllaannnniinngg))  
 
 กำรวำงแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 
 1)   บรรลุจุดมุ่งหมำย  ( Attention  of  Objective ) กำรวำงแผนทุกครั้งจะมีจุดหมำยปลำยทำงคือให้
องค์กำรบรรลุจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดให้  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยจึงเป็นงำนขั้นแรกของกำรวำงแผนจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนด
มีควำมแจ่มชัด   ก็จะช่วยให้กำรบริหำรแผนมีทิศทำงมุ่งตรงไปยังจุดหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงสะดวกและเกิดผลดี 
 2)   กำรประหยัด   ( Economical   Operation )    กำรวำงแผนเกี่ยวข้องกับกำรใช้สติปัญญำเพ่ือคิด
วิธีกำรให้องค์กำรบรรลุถึงประสิทธิภำพ  เป็นกำรให้งำนในฝ่ำยต่ำง ๆ  มีกำรประสำนงำนกันดีกิจกรรมด ำเนินมีควำม
ต่อ เนื่องกันก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบในงำนต่ำง ๆ   ที่ท ำซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรต่ำง ๆ      
อย่ำงคุ้มค่ำนับว่ำเป็นกำรลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดกำรประหยัดแก่องค์กำร 
 3)   ลดควำมไม่แน่นอน  ( Reduction  of  uncertainty )      กำรวำงแผนช่วยลดควำมไม่แน่นอนใน
อนำคตเพรำะกำรวำงแผนเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต       กำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพเป็นผลมำ
จำกกำรวิเครำะห์พื้นฐำน   ของข้อเท็จจริงที่ปรำกฏขึ้นแล้วท ำกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ในอนำคตและ    ได้หำแนวทำง
พิจำรณำป้องกันเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
 4)   เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม  ( Basis  of  control )     กำรวำงแผนช่วยให้ผู้บรหิำรได้ก ำหนดหน้ำที่
ควบคุมข้ึนทั้งนี้เพรำะกำรวำงแผนและกำรควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรคู่กันอำศัยซึ่งกัน
และกัน กล่ำวคือ ถ้ำไม่มีกำรวำงแผนก็ไม่สำมำรถมีกำรควบคุม กล่ำวได้ว่ำแผนก ำหนดจุดหมำยและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่กำรควบคุม  
 5)   ส่งเสริมให้เกิดวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  ( Encourages  innovation  and  Creativity )   กำร
วำงแผนเป็นพ้ืนฐำนด้ำนกำรตัดสินใจและเป็นสิ่งช่วยให้เกิดแนวทำงควำมคิดใหม่ ๆ  (นวัตกรรม)  และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท้ังนี้ เนื่องจำกขณะที่ฝ่ำยจัดกำรวำงแผนกันนั้น เป็นกำรระดมปัญญำของคณะผู้ท ำงำนด้ำนวำงแผนท ำให้
เกิดควำมคิดใหม่ ๆ  และควำมคิดสร้ำงสรรค์น ำมำใช้ประโยชน์แก่องค์กำรและยังเป็นกำรสร้ำงทัศนคติกำรมองอนำคต
ระหว่ำงคณะผู้บริหำร 
 6)   พัฒนำแรงจูงใจ  ( Improves   Motivation )     ระบบกำรวำงแผนที่ดีจะเป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นถึงควำม
ร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำนของผู้บริหำร และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกลุ่มคนงำนด้วย เพรำะเขำรู้อย่ำง
ชัดเจนว่ำองค์กำรคำดหวังอะไรจำกเขำบ้ำง  นอกจำกนั้น กำรวำงแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนำแรงจูงใจที่ดี
ส ำหรับผู้บริหำรในอนำคต  



 

-๖- 
 

 7)   พัฒนำกำรแข่งขัน  ( Improves    Competitive  Strength )  กำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพท ำให้
องค์กำรมีกำรแข่งขันกันมำกกว่ำกำรท่ีไม่มีกำรวำงแผนที่ขำดประสิทธิภำพ ทั้งนี้เพรำะกำรวำงแผนจะเก่ียวข้องกับกำร
ขยำยขอบข่ำยกำรท ำงำนเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำนปรับสิ่งต่ำง ๆ   ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 
 8)   ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี ( Better   coordination ) กำรวำงแผนได้สร้ำงควำมม่ันใจในเรื่อง
เอกภำพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมำยขององค์กำร   ท ำให้กิจกรรมต่ำง ๆ  ที่จัดไว้มุ่งไปที่จุดหมำยเดียวกันมีกำรประสำนงำน
ในฝ่ำยต่ำง  ๆ  ขององค์กำรเพ่ือหลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซ้อนในงำนแต่ละฝ่ำยขององค์กำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่  2  ส่วนที่  2    
 
 
 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรมบัญชีโครงกำร / กิจกรรม  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  1    กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

 
๒ 
๑ 

 
๖๖.๖๗ 
๓๓.๓๓ 

 
๗๙๓,๐๐๐ 
๓๐๓,๐๐๐ 

 
๗๒.๓๕ 
๒๗.๖๕ 

 
กองช่ำง 

ส ำนักปลัด 
 
 

รวม ๓ ๑๐๐ ๑,๐๙๖,๐๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



 

8 
 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  2    กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมยำกจน 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
 

๓ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

ส ำนักปลัด 
 

รวม ๓ ๑๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๑ 



 

9 
 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  3    กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
แผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

 
 

๑ 
๑๑ 
8 
๔ 

 
 

4.17 
45.83 
33.33 
16.67 

 
 

๓๕,๐๐๐ 
๔,๑๗๗,๘๘๘ 
๓๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๗๗ 
๙๑.๓๖ 
7.22 
๐.๖๖ 

 

 
 

ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 
กองกำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 
 

รวม ๒4 ๑๐๐ ๔,๕๗๒,๘๘๘ ๑๐๐  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



 

10 
 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  4    กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
แผนงำนงบกลำง 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
แผนงำนสำธำรณสุข 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
๓ 
๕ 

๑๐ 
๓ 
๔ 

 
๑๒.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๖.๐๐ 

 
๘,๗๔๔,๔๐๐ 
๑๙๐,๐๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
๒๐๙,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๘๓.๕๗ 
๑.๘๒ 

๑๑.๖๖ 
๒.๐๐ 
๐.๙๖ 

 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

 ๒๕ ๑๐๐ ๑๐,๔๖๓,๔๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



 

11 
 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  5    กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
 

๔ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

ส ำนักปลัด 

รวม ๔ ๑๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๑ 



 

12 
 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
แผนงำนบริหำรงำนคลัง 
แผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งบกลำง 

 
๑๔ 
๘ 
๙ 

๑๒ 
๒ 

 
๓๑.๑๑ 
๑๗.๗๘ 
๒๐.๐๐ 
๒๖.๖๗ 
๔.๔๔ 

 
๗๕๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๒,๕๐๐ 
๖๗๖,๒๐๐ 
๕๓๑,๕๐๐ 

๓,๒๘๑,๘๔๔ 

 
๑๒.๐๓ 
๑๖.๐๖ 
๑๐.๘๓ 
๘.๕๑ 

๕๒.๕๗ 

 
ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

กองกำรศึกษำ 
กองช่ำง 

 
รวม ๔๕ ๑๐๐ ๖,๒๔๓,๐๔๔ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  1   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ 
(สำยหนองเสือตำย) 

กว้ำง ๔ ม. ยำว ๑๘๐ ม. ๔๙๐,๐๐๐ บ้ำนบูรพำ 
หมู่ที่ ๙ 

กองช่ำง             

๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
๑๑ (สำยบ้ำนนำยอมัพร 
แก้วค ำชำติ-บ้ำนนำยบุญ
ถม แก้วค ำชำติ) 

กว้ำง ๔ ม. ยำว ๑๑๗ ม. ๓๐๓,๐๐๐ บ้ำนนำเจรญิ 
หมู่ที่ ๑๑ 

กองช่ำง             

 
ยุทธศำสตร์ที่  1   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. 
โครงกำรจดัหำซุม้เฉลมิ
พระเกียรต ิ

จัดหำซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
จ ำนวน ๒ ซุ้ม 

๒๔๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

14 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2   กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน    
 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำต ำบลส ำโรง 

เพื่อพัฒนำเป็นศูนย์เรยีนรู้
ทำงกำรเกษตรแบบครบ
วงจร 

๕0,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

๒. โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

เพื่อด ำเนินงำนตำมโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

10,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

๓. โครงกำรส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำวปลอดสำรพิษ 

เพื่อส่งเสริมกำรปลูกข้ำวท่ีมี
คุณภำพและปลอดจำก
สำรพิษ 

๕๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

15 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรสนับสนุนกำร
บริกำรศูนย์ข้อมลูข่ำวสำร
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ   

เพื่อให้มีสถำนท่ีให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำรที่สะดวกทันสมยั 

35,000 อ ำเภอส ำโรง ส ำนักปลดั     

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

16 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดังำนวันเด็ก
แห่งชำติ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชำต ิ

50,000 ทต.ส ำโรง กอง
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรจดันิทรรศกำร
สำรสัมพันธ์วันวิชำกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

เพื่อให้เด็กได้เห็น
ควำมส ำคญัของกำรเรียนรู ้

๒0,000 ทต.ส ำโรง กอง
กำรศึกษำ 

            

3. โครงกำรสนับสนุนอำหำร
เสรมิ (นม) โรงเรยีน 

เพื่อสนับสนุนอำหำรเสรมิ
(นม)ที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร แก่เด็กนักเรียน 

๑,๐๓๓,๐๗๐ โรงเรียนใน
เขตทต.ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

4. โครงกำรสนับสนุนอำหำร
เสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เพื่อสนับสนุนอำหำรเสรมิ
(นม)ที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร แก่เด็ก 

๒๐๓,๑๑๘ ศพด.ใน
เขตทต.ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

17 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรยีน 

เพื่อสนับสนุนอำหำรกลำง
วันท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
แก่เด็ก 

๒,๐๐๘,๐๐๐ โรงเรียนใน
เขต ทต.
ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

6. โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เพื่อสนับสนุนอำหำรกลำง
วันท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
แก่เด็ก 

๕๑๙,๔๐๐ ศพด. ในเขต 
ทต.ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

7. โครงกำรสนับสนุนวสัดุงำน
บ้ำนงำนครัว 

เพื่อสนบัสนุนวสัดุงำนบ้ำน
งำนครัวให้แก่ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง 

๑๕,000 ทต. ส ำโรง กอง
กำรศึกษำ 

            

8. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ภำษำอังกฤษ เพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

เพื่อให้เด็กมีควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

๒๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

18 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๙. โครงกำรปลูกฝังค่ำนิยม
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เด็กมีควำมรู ้ ๒๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๑๐. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วพร้อม
ป้ำยช่ือ ศพด. บูรพำ 

เพื่อบ่งบอกถึงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒๗๕,๐๐๐ ศพด. บูรพำ กอง
กำรศึกษำ 

            

๑๑. โครงกำรก่อสร้ำงเสำธง
ชำติ ศพด. บ้ำนบูรพำ 
(หลังใหม่) 

เพื่อแสดงสญัลักษณ์ของ
ควำมเป็นชำตไิทย 

๑๔,๓๐๐ ศพด. บูรพำ กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

19 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีทำงทำง
ศำสนำ งำนประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่ำงๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดั
งำนพิธีทำงศำสนำ งำน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่ำงๆ 

5๐,000 

ทต. ส ำโรง 
กอง

กำรศึกษำ 

 

           

2. โครงกำรอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมส ำหรับเด็ก
และเยำวชนในเขตต ำบล
ส ำโรง 

เพื่อเสรมิสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยำวชน 

๓๐,๐๐๐ 

จัดกิจกรรม
ภำยในเขต
เทศบำล

ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

3. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และ
ด ำรงไว้ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1๐,000 

ภำยในเขต
เทศบำล

ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

4. ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีของ
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดั
งำนรัฐพิธีต่ำงๆของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

10๐,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

20 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดักำรแข่งขัน
กีฬำเยำวชนและประชำชน
ต้ำนยำเสพติดต ำบลส ำโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมี
กำรออกก ำลังกำย 

100,000 สนำมอ ำเภอ
ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

6. โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือม
สัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัดเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมี
กำรออกก ำลังกำย 

๒0,000 สนำม สภ.
ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

7. โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศลี 
๕ 

เพื่อให้สังคมปลอดอบำยมุข
ในชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

8. อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอส ำโรงโครงกำรจัด
งำนพระรำชพิธีฯ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ
ด ำรงไว้ซึ่งงำนรัฐพิธีและงำน
ประเพณีท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ อุดหนุนท่ีท ำ
กำรอ ำเภอ

ส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

21 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๑. อุดหนุนท่ีท ำกำรอ ำเภอ
ส ำโรงโครงกำรจดังำนรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพวรำงกูรฯ ๒๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ 

เพื่อเป็นกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษตัริย ์

๔,๐๐๐ อุดหนุนท่ีท ำ
กำรอ ำเภอ

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๒. อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอส ำโรง โครงกำรจัด
งำนรัฐพิธี”วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำสริิกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ๑๒ 
ส.ค. ๒๕๖๑” 

เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 

๔,๐๐๐ อุดหนุนท่ีท ำ
กำรอ ำเภอ

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

22 
 

 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  3   กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๓. อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอส ำโรง โครงกำร
จัดท ำซุ้มดอกไม้จันทน์ 
งำนพระรำชพิธีถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุย
เดช “๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐” 

เพื่อแสดงควำมสมนึกในพระ
มหำกรณุำธิคณุหำที่สดุไมไ่ด้
ขององค์พระบำทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุย
เดช 

๒๐,๐๐๐ อุดหนุนท่ีท ำ
กำรอ ำเภอ

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๔. อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอส ำโรง โครงกำรจัด
งำนรัฐพิธี”พ่อแห่งชำติ” ๕ 
ธ.ค. ๒๕๖๐ 

เพื่อเป็นกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษตัริย ์

๒,๐๐๐ อุดหนุนท่ีท ำ
กำรอ ำเภอ

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรสงเครำะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของผู้ป่วยเอดส์
ให้ดีขึ้น 

๖๐,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

2. โครงกำรสงเครำะหผ์ู้พิกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของผู้พิกำรใหด้ี
ขึ้น 

1,๘๓๓,600 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

3. โครงกำรสงเครำะห์
ผู้สูงอำย ุ

เพื่อใหผู้้สูงอำยุ คนพิกำร
และผูด้้อยโอกำสมีอำชีพ
เสรมิและมีงำนท ำ 

๖,๘๕๐,๘๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรวันผู้สูงอำย ุ เพื่อให้ควำมส ำคญัต่อ
ผู้สูงอำย ุ

๕๐,๐๐๐ ทต.ส ำโรง ส ำนักปลดั             

๒. โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์รำชัน 

เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ให้ดีขึ้น 

๖๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่ต ำบล

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๓. โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส 

เพื่อให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำสมีอำชีพเสริม
และมีงำนท ำ 

๓๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่ต ำบล

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๔. โครงกำรอบรมอำชีพให้แก่
สตร ี

เพื่อส่งเสริมอำชีพให้แก่สตรี
ในเขตต ำบลส ำโรง 

๒๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่ต ำบล

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๕. โครงกำรป้องกันกำร
กระท ำควำมรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส 

เพื่อป้องกันกำรกระท ำควำม
รุนแรงต่อเด็ก สตรี ผูสู้งอำยุ 
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

๓๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่ต ำบล

ส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

25 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

๒๐0,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

2. โครงกำรควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

30,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

3. โครงกำรจดัระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ
ต ำบลส ำโรง 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน 

๖00,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

4. โครงกำรร้ำนอำหำรสะอำด
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ 

เพื่อให้ประชำชนได้บริโภค
อำหำรที่สะอำดและ
ปลอดภัย 

๒๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

5. โครงกำรควบคมุป้องกัน
โรค มือ เท้ำ ปำก ในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค 
มือ เท้ำ ปำก ในเด็กก่อนวัย
เรียน 

๕๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

26 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรประกวดหมู่บ้ำน
น่ำอยู่ 

เพื่อกระตุ้นให้หมู่บ้ำนต่ำงๆ 
มีกำรรักษำควำมสะอำด 

๓๐,๐๐๐ ภำยในพื้นที่
เขตเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๗. โครงกำรลดพุง ลดโรค เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพท่ี
แข็งแรง 

๒๐,๐๐๐ ภำยในพื้นที่
เขตเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๘. โครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครหรือประชำชน
ทั่วไปสำมำรถฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

เพื่อฝึกอบรมอำสำสมัคร
หรือประชำชนท่ัวไปสำมำรถ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ 

๓๐,๐๐๐ ภำยในพื้นที่
เขตเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๙. โครงกำรจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน(เครื่องพ่นยุง) 

เพื่อป้องกนักำรเกิด
ไข้เลือดออก 

๑๕๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

27 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุข
มูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน ๑๒ 
หมู่บ้ำน ในเขตต ำบลส ำโรง 

เพื่อสนับสนุนโครงกำร
พัฒนำสำธำรณสุขมลูฐำน 

๙๐,๐๐๐ ภำยในพื้นที่
เขตเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

28 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ 

เพื่อลดกำรเกิดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกำลวันส ำคัญที่มี
กำรเดินทำงอย่ำงคับคั่ง 

40,000 จุดตรวจบ้ำน
แคนหมู่ที่ 8 

ส ำนักปลดั             

2. โครงกำรซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันภัยด้ำนต่ำง 
ๆ สำมำรถน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได ้

๒0,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๓. โครงกำรจดัหำวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ครบครัน 

๑๔๙,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

29 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

เพื่อปกป้องสถำบันส ำคญั
ของชำติ 

10,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

2. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
ปรองดองสมำนฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น(คืนควำมสุขให้คน
ในชำติ) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนควำม
ปรองดอง 

10,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๓. โครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง/
ทบทวนอำสำสมัครป้องกัน
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร) 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ำร่วมกจิกรรมมี
ควำมรู้ เทคนิคในบทบำท
หน้ำท่ีตนเอง 

๕๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

30 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำสังคมและสำธำรณสุข 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. อุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำร
พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพ
ติดจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
จังหวัดอุบลรำชธำนีโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

๓0,000 อุดหนุนยำ
เสพติด

จังหวัดอุบลฯ 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

31 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  5   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๑. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ
สยำมบรมรำชกุมำร ี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำ 

10,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

๒. โครงกำรปลูกต้นไม้เพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

เพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติทีม ี

10,000 ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

๓. โครงกำรรื้อก ำจัดวัชพืช 
ปรับปรุงแหล่งน้ ำ
สำธำรณะในเขตพื้นท่ี
ต ำบลส ำโรง   

เพื่อให้คลองธรรมชำติ
สะอำดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๑๒๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

๔. โครงกำรคดัแยกขยะใน
ชุมชน 

เพือ่ลดปรมิำณขยะในชุมชน ๓๐,๐๐๐ ภำยในเขต
พื้นที่เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั 
 

            

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

32 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
    

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดัท ำแผน
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี และแผน
ด ำเนินงำน 

เพื่อให้มีแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีท่ีมีควำมเหมำะสมและ
ถูกต้อง 

๑๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

2. โครงกำรจดัหำวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๑๗,๒๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

3. โครงกำรจดัหำวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๕,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

4. โครงกำรจดัหำวัสดุ  
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๕๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

5. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ส ำนักงำน 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๑๐๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

33 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

6. โครงกำรปกป้องสถำบัน
ส ำคัญของชำต ิ

เพื่อเป็นกำรแสดงพลังของ
กลุ่มอำสำสมคัรปกป้อง
สถำบันส ำคญัของชำต ิ

10,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

7. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

50,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

8. โครงกำรเสรมิสร้ำงกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อเสรมิสร้ำงพฤติกรรม
และวิธีกำรท ำงำนท่ีทุจรติ 
โปร่งใส 

๒๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

9. โครงกำรฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมของผู้บรหิำร 
สมำชิกสภำท้องถิ่น 
พนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

34 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดัท ำป้ำยปดิ
ประกำศประชำสมัพันธ์
ข่ำวสำรทำงรำชกำร 

เพื่อเป็นกำรบรหิำรกิจกำรใน
เทศบำล 

๒0,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๑๑. โครงกำรจดัท ำป้ำย
ท ำเนียบคณะผู้บริหำร 
และสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

เพื่อแนะน ำคณะผู้บริหำร
และคณะสภำฯ 

๒0,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๑๒. โครงกำรจดัท ำป้ำย
ท ำเนียบข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

เพื่อแนะน ำบุคลำกรของ
เทศบำล 

๒๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

๑๓. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

๑.จัดซื้อตู้กระจก ๒ บำน
เลื่อน 
๒.เก้าอี้ท างาน (นัก
บริหารงานระดับกลาง) 
๓.เก้าอี้ท างาน 
๔.โตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 
๕.จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 
๖.กล้องวงจรปิดส ำนักงำน 

๑๖,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๑๗,๒๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

35 
 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๑๔. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เอกสำร ๒ เครื่อง 
๑.เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 
๒.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขำวด ำชนิด 
Network  

 
๗,๗๐๐ 

 
 

๗,๙๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ส ำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

36 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนคลัง      
    

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรควำมร่วมมือกำร
ช ำระภำษีท้องถิ่น 

เพื่อให้กำรสนับสนุนตำม
โครงกำร 

10,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

2. โครงกำรจดัท ำระบบแผนที่
ภำษี 

เพื่อปรับและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรจดัเก็บ
รำยได ้

๔๐0,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

3. โครงกำรทัศนศึกษำและดู
งำน 

เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้แก่บุคลำกร
ของเทศบำลฯ 

๔๐๐,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

4. โครงกำรก่อสร้ำงบอร์ด
ประชำสมัพันธ์ติดประกำศ
นอกสถำนท่ี 

เพื่อประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร
ให้ประชำชนรู ้

๕0,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

37 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนคลัง      
    

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๕. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย
ประชำสมัพันธ์กำรจัดเก็บ
ภำษี 

เพื่อประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร
ให้ประชำชนรู ้

๕๕,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

๖. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ส ำนักงำน 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๕๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

๗. โครงกำรจดัหำวัสดุ  
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

38 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนบริหำรงำนคลัง      
    

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๘. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

โต๊ะท ำงำน (โตะ๊ไม้)  ๗,๕๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

39 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง ๓ 
แห่ง 

เพื่อให้มีภำรโรงท ำควำม
สะอำด 

๒๖๒,๘00 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

2. ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณปูโภค
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 
แห่ง 

เพื่อมีไฟฟ้ำใช้ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

50,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๓. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ส ำนักงำน 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๔. โครงกำรจดัหำวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๑๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๕. โครงกำรจดัหำวัสดุ  
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๒๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

40 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๑.เครื่องคอมพิวเตอร ์
๒.เครื่องพิมพ์เอกสำร 

๒๓,๐๐๐ 
๗,๖๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๗. ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณปูโภค
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 
แห่ง 

เพื่อมีไฟฟ้ำใช้ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

50,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๘. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

๑.โตะ๊ท ำงำน  
๒.เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 
๒๔,๐๐๐ BTU 
๓.๒.เครื่องปรับอำกำศ 
ขนำด ๑๔,๐๐๐ BTU 
๔.ตู้เหล็ก ๒ บำน 

๘,๕๐๐ 
๑๒๙,๖๐๐ 

 
๕๗,๒๐๐ 

 
๑๖,๕๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

๙. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
โฆษณำและเผยแพร ่

กล้องถ่ำยรูป ๑๑,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

แบบ ผด.๐๒ 



 

41 
 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 

ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดัหำวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

50,000 เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

2. โครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้แนวทำงปฏิบัตติำม 
พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. 
๒๕๒๒ (และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ) และตำม พรบ. 
ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

3. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย
ประชำสมัพันธ์พรบ.
ควบคุมอำคำรและ พรบ.
ขุดดินถมดิน 

เพื่อประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร
ให้ประชำชนรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับ พรบ. 

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๔. โครงกำรจดัหำวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๔๑,๕๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๕. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ส ำนักงำน 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๒๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๖. โครงกำรจดัหำวัสดุ  
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนทันต่อ
เหตุกำรณ์และเทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๗. โครงกำรจดัหำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

๕๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๘. โครงกำรจดัหำวัสดุ
ก่อสร้ำง 

เพื่อให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

๑๐๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
กำรเกษตร 

๑.เครื่องสูบน้ ำแบบจม 
ขนำด ๑.๐ แรงม้ำ (HP) 
๒.เครื่องสูบน้ ำแบบจม 
ขนำด ๑.๕ แรงม้ำ (HP) 
๓.เครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 
ขนำด ๒ แรงม้ำ (HP) 
๔.เครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 
ขนำด ๓ แรงม้ำ (HP) 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๒,๐๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๑๑. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล 

๓๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

๑๒. โครงกำรจดัหำครุภณัฑ์
ส ำรวจ 

๑.กล้องระดับ ขนำดก ำลัง
ขนำด ๓๐ เท่ำ 
๒.เทปวัดระยะ ควำมยำว 
๕๐ เมตร 

๓๔,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 

เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

กองช่ำง             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  และกำรบริหำรจัดกำร 
 แผนงำนงบกลำง 
   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร / กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

๑. เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

ส่งเสริมบุคลำกรท้องถิ่นเพื่อ
กำรปฏิบัติงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

๔๑๐,๐๐๐ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ทุกส่วน             

๒. เงินส ำรองจ่ำย เพื่อจ่ำยในโครงกำร
ช่วยเหลือประชำชน 

๒,๘๗๑,๘๔๔ เทศบำล
ต ำบลส ำโรง 

ทุกส่วน             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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