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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 

1.1 บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ 

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด 
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่
เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 
 

เทศบาลต าบลวังศาลา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565)    
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี    โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี   ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931   ลงวันที่  15  พฤษภาคม 
2562  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)     
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ   
 

 เทศบาลต าบลวังศาลา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลา
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลา จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2565 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลวังศาลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น  เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลามุ่งหวังว่าแผนการ 
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป 
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

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

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 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 ที่เก่ียวข้อง  
  3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ      
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที ่
1,2,3,4,.....) 

ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1 บทน า 
  - ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. เพ่ือสามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวังศาลา 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ   และเมื่อลง
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการ/งบประมาณ  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละ

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

แบบ ผด.02/1  เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น   โดยมีล าดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์//งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 16.85% 9,705,300           20.71% กองช่าง

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 21.35% 7,990,000           17.05% กองช่าง

    1.3 แผนการการเกษตร 1 1.12% 200,000             0.43%

รวม     35 39.33% 17,895,300        38.19%

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

   2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 0 0.00% -                    0.00% ส านักปลัด

   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.12% 100,000             0.21% งานการศึกษา

   2.3  แผนงานการศึกษา 5 5.62% 3,329,000           7.10% งานการศึกษา

   2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 7.87% 770,000             1.64% งานพัฒนาชุมชน

   2.5 แผนงานสาธารณสุข 9 10.11% 1,775,000           3.79% กองสาธารณสุขฯ

   2.6 แผนงานงบกลาง 3 3.37% 20,981,000         44.77% ส านักปลัด

รวม     25 28.09% 26,955,000        57.52%

ส่วนท่ี  2   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวังศำลำ  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี

หน่วยด ำเนินกำรจ ำนวนงบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำง

แบบ ผด.01

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  5



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัย

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.74% 799,000             1.71% ส านักปลัด

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.37% 139,000             0.30% งานพัฒนาชุมชน

รวม     9 10.11% 938,000 2.00%

4. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียว ศำสนำและวัฒนธรรม

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 2.25% 10,000               0.02% กองสาธารณสุขฯ

   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.12% 100,000             0.21% ส านักปลัด

   4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 5.62% 215,000             0.46% ส านักปลัด

รวม     8 8.99% 325,000            0.69%

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วม

   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 13.48% 746,000             1.59% ส านักปลัด/กองคลัง

รวม     12 13.48% 746,000            1.59%

รวมท้ังส้ิน     89 100.00% 46,859,300        100.00%

หน่วยด ำเนินกำรจ ำนวนงบประมำณยุทธศำสตร์/แนวทำง

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  6



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ 1  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด3.60x3.60x 1,133,300   หมู่ 1 กองช่าง

ข้างบ้านนายประเสริฐ จ ารูญ 11.00 เมตร พร้อมก าแพงปากท่อ 

(กันเงิน 2564) ก่อสร้าง ถนน คสล.ทับหลังท่อ

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 6

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือรวม 118,000      หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 ประมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง แยกซอย 5

(กันเงิน 2564) เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0-0.50 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 54 ล าดับท่ี 45

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวังศำลำ  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  7



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 74,000        หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 กลาง 0.60 เมตร จ านวน 18 ท่อน พร้อมบ่อพัก หลังหมู่บ้าน

(กันเงิน 2564) จ านวน 2 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก ศุภมงคล

20 เมตร 

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 54 ล าดับท่ี 43

4 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 1,275,000 หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 เพ่ิมพูลวิลล่า 5.00 เมตร ยาว 527 เมตร หนาเฉล่ีย

(กันเงิน 2564) 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,635

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 2

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  8



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก่อสร้างถนน คลส.หมู่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 696,000 หมู่ 4 กองช่าง

วังศาลาการ์เด้นท์ (โรงเกลือ) ยาว 300 เมตร หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต

(กันเงิน 2564) ไม่น้อยกว่า1,200ตารางเมตร ไหล่ทางหิน

คลุกกว้างข้าละ 0-0.50 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1

6 ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 1,217,000 หมู่ 4 กองช่าง

หมู่ 4 ซอย 6 กลาง 0.60 เมตร จ านวน 329 ท่อน พร้อม

(กันเงิน 2564) บ่อพัก จ านวน 26 บ่อ ระยะทางรวมท่อ

พร้อมบ่อพัก 355 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 2/2564 

หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  9



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 500,000 หมู่ 4 กองช่าง

หมู่ 4 ซอยวอนเพียรนิมิตร กลาง 0.60 เมตร จ านวน 136 ท่อน พร้อม

(กันเงิน 2564) บ่อพัก จ านวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อ

พร้อมบ่อพัก 147 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 2/2564 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 2

8 ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 500,000 หมู่ 4 กองช่าง

หมู่ 4 วังศาลาการ์เด้นท์ กลาง 0.60 เมตร จ านวน 136 ท่อน พร้อม

(กันเงิน 2564) บ่อพัก จ านวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อ

พร้อมบ่อพัก 147 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 5

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  10



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 570,000 หมู่ 5 กองช่าง

หมู่ 5 แยกซอย 3 หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

(กันเงิน 2564) 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

ข้างละ 0-0.50 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 7

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 เมตร 436,000 หมู่ 5 กองช่าง

หมู่ 5 แยกซอย 1 หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

แยกบ้านคุณ อ านวย ต่อจากของ 776 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง

เดิม ละ 0.00-0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

(กันเงิน 2564) -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563 

หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 11

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  11



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ 6 ซอย 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว200 เมตร 570,000 หมู่ 6 กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

(กันเงิน 2564) 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง

ละ 0-0.50 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 2/2564 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 3

12 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร 558,000 หมู่ 6 กองช่าง

ซอย 5 (ต่อจากของเดิม) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

(กันเงิน 2564) 1,150 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 3

13 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร 654,000 หมู่ 8 กองช่าง

หมู่ 8 ซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

(กันเงิน 2564) 1,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 4

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  12



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 ซอย 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร 1,276,000 หมู่ 9 กองช่าง

เช่ือมซอย 5 หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

(กันเงิน 2564) 2,160 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

ข้างละ 0-0.50 เมตร

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 2/2564 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 4

15 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขต ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบก่ิงเด่ียวสูง 9.00 เมตร 128,000 หมู่7,หมู่9 กองช่าง

เทศบาล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด

(กันเงิน 2564) -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/2564 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 8

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  13



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 215,000    หมู่ 4 กองช่าง

หมู่4 ซอยบ้านนายปรีชา แก้วกอง ยาว 95 เมตร หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 380 ตรม. ไหล่หินคลุกกว้างข้างละ 

 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 5

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 350,000    หมู่ 1 กองช่าง

หมู่ 1 ซอยบ้านคุณนิยม มีแก้ว  4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หรือรวมปริมาณ

พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 2

โครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวังศำลำ  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  14



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 148,000    หมู่ 1 กองช่าง
หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอ านวย อุ้ยฟัก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 63 เมตร  หรือรวม

ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 300,000    หมู่ 1 กองช่าง
หมู่ 1  หลังวัดวังศาลา ยาว 560 เมตร  หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม 
ท่ีเทศบาลก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 9

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 500,000    หมู่ 5 กองช่าง
หมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณวัชรี ยาว 175 เมตร หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่

(ต่อจากของเดิม) น้อยกว่า 875 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ
0.50 ม. รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 3

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  15



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 498,000    หมู่ 5 กองช่าง
หมู่5 ซอยบ้านคุณทองมอญ ยาว 214 เมตร หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีต  

ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 4

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 456,000    หมู่ 5 กองช่าง
หมู่5 แยกบ้านป้าหมวย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196 เมตร  หรือรวม

ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 5

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  16



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    หมู่ 7 กองช่าง
หมู่ 7  ซอย บ้านนายปัญญา ขนาดกว้าง5.00 เมตร จ านวน 175 เมตร หรือ

รวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 7

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 242,000    หมู่ 7 กองช่าง
หมู่ 7 ซอยบ้านป้าหมวย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 146 หรือรวม  

ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 438 ตรม.
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม.
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 8

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  17



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 477,000    หมู่ 8 กองช่าง
หมู่ 8 ซอยบ้านคุณสยาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร จ านวน 205 เมตร 

หรือรวมปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
820 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ
0.50 ม. รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2564
หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 6

11 ก่อสร้างแท่นศาลพระพรมและ  - ก่อสร้างแท่นศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ 200,000    ส านักงาน กองช่าง
ศาลพระภูมิ (ส านักปลัด) โดยร้ือฐานเดิมท่ีช ารุดและก่อสร้างฐานใหม่ เทศบาล าบล

ขนาด 5.65 x 5.65 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ี วังศาลา
เทศบาลก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 9  ล าดับท่ี 13
12 ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500,000    หมู่ 9 กองช่าง

พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 2 0. 60 เมตร จ านวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก  
150 เมตร รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 21
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  18



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

13 ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - ฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500,000    หมู่ 6 กองช่าง
พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 7 0.60 เมตร จ านวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

จ านวน 11 บ่อ ระยะทางรวมท่อพร้อมบ่อพัก
150 เมตร รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564  หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 6
14 ติดต้ังไฟฟ้าโคมก่ิงเด่ียว หมู่ 10  -ติดต้ังไฟฟ้าก่ิงเด่ียว สูง 9.00 เมตร พร้อม 500,000    หมู่ 10 กองช่าง

(สามแยก ต.วังศาลา ถึง อุปกรณ์ จ านวน 12 ต้น และติดต้ังโคมไฟก่ิง
 ถึง ต.ตะคร้ าเอน) เด่ียว จ านวน 12 ชุด  รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 89  ล าดับท่ี 190

15 โครงการตีเส้นจราจรชนิด  - ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC 494,000    หมู่ 1 กองช่าง
THERMOPLASTIC หมู่1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร พ้ืนท่ีเส้นจราจรไม่น้อย
บ้านวังศาลา กว่า 1,400 ตารางเมตร ความยาวถนนรวม 

4,000 เมตร รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564  หน้าท่ี 6  ล าดับท่ี 1

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  19



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและ  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทา 610,000    ส านักงาน กองช่าง

บรรเทาสาธารณภัย (ส านักปลัด) สาธารณภัย รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด เทศบาล
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต าบลวังศาลา

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2564 
 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 11

17 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพ้ืนท่ี 500,000    หมู่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 ซอย 7 ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 3

18 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 500,000    หมู่ 2 กองช่าง
หมู่ 2 หมู่บ้านเพ่ินพูนวิลล่า 5.00 เมตร  ยาว 280 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

หรือมีพ้ืท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 2

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  20



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณ

19 ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 500,000    หมู่  4 กองช่าง
หมู่4 ซอยวาเลนไทน์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,150 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด
 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 4

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  21



1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

1.3  แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า คลอง ท่อระบายน้ า ก าจัด 200,000    ภายในเขต กองช่าง
/แหล่งน้ า ภายในเขตต าบลวังศาลา วัชพืช หรืออ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เทศบาล

 - ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต าบลวังศาลา

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 1

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวังศำลำ  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  22



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า  23



2.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้และ 100,000   พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ตามอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาล ผู้ด้อยโอกาส ตามความเดือดร้อน วังศาลา ทต.วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี1/2563 

หน้าท่ี 57 ล าดับท่ี 1 

งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  23



2.3  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วันเด็กแห่งชาติ จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก 15,000     โรงเรียนใน ส านักปลัด

แห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนใน พ้ืนท่ีต าบล

เขตเทศบาล วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 7 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1. ค่าอาหารกลางวัน 304,000   ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

สถานศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เด็กเล็ก

ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 1

3 อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน 30,000     ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

เยาวชน ได้รู้ถึงคุณธรรมจริยธรรม เด็กเล็ก

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) และโรงเรียน

หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 6 ในสังกัด(สพฐ.)

ท้ัง 4 แห่ง

พ.ศ. 2565

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  24



2.3  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษา อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนท้ัง 330,000   โรงเรียนใน ส านักปลัด

4 แห่ง ด าเนินการตามโครงการท่ี สังกัด (สพฐ.)

เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ ท้ัง 4 แห่ง

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 11

5 สนับสนุนอาหารกลางวัน  สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2,650,500 โรงเรียนใน ส านักปลัด

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสังกัด สพฐ. (ตามหนังสือส่ังการ) สังกัด (สพฐ.)

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ท้ัง 4 แห่ง

หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 9

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

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  25



2.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานส าหรับ 250,000   พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

ให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆ ผู้น าชุมชน กลุ่มสูงอายุ และกลุ่มต่างๆ วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 8

2 เทศบาลเคล่ือนท่ี จัดให้มีการการได้มีส่วนร่วมการแสดง 10,000     พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

ความคิดเห็นและจัดบริการนอกสถานท่ี วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 7

3 พัฒนาศักยภาพให้กับผู้น า จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 200,000   พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน อบรมให้ความรู้ต่างๆ วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 6

4 ศูนย์สามวัย สายใยรัก จัดศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ 30,000     พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

แห่งครอบครัว ชีวิตของสถาบันครอบครัว วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 10

งบประมำณ

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  26



2.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 30,000     พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 1

6 ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่ง ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ หรือ 50,000     พ้ืนท่ีต าบล งานพัฒนา

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนท่ีสนใจ และพัฒนาสู่กา วังศาลา ชุมชน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 98 ล าดับท่ี 1

7 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพสินค้าของ 200,000   พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ในชุมชน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการและ วังศาลา

วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 2

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  27



2.5  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 30,000     พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

ทะเบียนสัตว์ สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 คร้ัง วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 5

2 ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และ สนับสนุนค่าอาหาร ค่าท าหมัน 10,000     พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

จัดสวัสดิภาพสัตว์ ค่าเวชกรรม ให้กับสัตว์ ตามระเบียบฯ วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 9

3 ควบคุมและป้องกันโรค จัดซ้ือทรายอะเบทแจกประชาชน 150,000   พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควันฉัดในพ้ืนท่ี วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้

โรคไข้เลือดออก

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 100  ล าดับท่ี  2

พ.ศ. 2565

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  28



2.5  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จับอบรม และด าเนินงานเพ่ือควบคุม 20,000     พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2563 หน้าท่ี 20 ล าดับท่ี 1

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ด าเนินการตามโครงการเพ่ือสนับสนุน 1,000,000  พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การให้บริการด้านสาธารณสุข วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข -แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 100  ล าดับท่ี 6

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคข้อเข่า ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเส่ือม 25,000     พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

เส่ือมและการบริหารข้อเข่า อบรมให้ความรู้ต่างๆ วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 7

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  29



2.5  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000     พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

เพ่ือบริการให้กับประชาชนในการฉีด วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

สุนัข,แมว สุนัขจรจัดและเพ่ือเป็นค่า

ใช้จ่ายในการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 1

8 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จัดอบรมศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ 300,000   พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ของ อสม.ในการท ากิจกรรมท่ีเป็น วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

ประโยชน์แก่ส่วนรวม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 3

9 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าด าเนินงานตามแนวทาง 200,000   พ้ืนท่ีต าบล กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 8

งบประมำณ
พ.ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  30



2.6  แผนงำนงบกลำง

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ 17,586,000   พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุภายในต าบลวังศาลา วังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี1/2563 

 หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 1

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ 3,185,000  พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

เบ้ียยังชีพผู้พิการภายในต าบล วังศาลา วังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563 

หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 2

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ 210,000   พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายในเขต วังศาลา

ต าบลวังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1/2563 

หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 3

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

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  31
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3.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดต้ังศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต้ังศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 50,000      พ้ืนท่ีต าบล ง.ป้องกันฯ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ ถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ วังศาลา

วันสงกรานต์

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 1

2 ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา จัดฝึกอบรมปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติ 100,000     พ้ืนท่ีต าบล ง.ป้องกันฯ

ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วังศาลา

ส่วนท้องถ่ิน -แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563 

หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1

3 เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่ จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 100,000     พ้ืนท่ีต าบล ง.ป้องกันฯ

สมาชิก อปพร. ชุมชนด้านป้องกันและบรรเทา วังศาลา

สาธารณภัยทุกหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 104  ล าดับท่ี  3

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัย

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  32



3.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน เสริมสร้างศักยภาพในชุมชน 40,000      พ้ืนท่ีต าบล ง.ป้องกันฯ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 104  ล าดับท่ี  4

5 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดภายใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด 479,000     หมู่ 7 ง.ป้องกันฯ

หมู่บ้าน หมู่ 7 รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2563 

หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 6

6 สร้างวินัยจราจรขับข่ีปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรให้ขับข่ีปลอดภัย 30,000      พ้ืนท่ีต าบล ง.ป้องกันฯ

ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ได้รับ วังศาลา

ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎระเบียบ

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 2

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัย

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  33



3.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันภัย จัดท าโครงการโดยเข้ามาสอนเด็ก 60,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียนให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดและ วังศาลา

นักเรียน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 105 ล าดับท่ี 1

2 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ เพ่ือด าเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วม 30,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร วังศาลา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 106 ล าดับท่ี 9

3 อุดหนุนในการป้องกันและแก้ไข เพ่ือด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา 40,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ2565 วังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 106 ล าดับท่ี 8

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและปลอดภัย

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  34



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  35



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  36



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  37



4.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียว ศำสนำและวัฒนธรรม

4.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ า จัดกิจกรมมอบรมให้ความรู้ 5,000       เขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ให้มีการใช้น้ าให้เกิดความคุ้มค่า ต าบลวังศาลา และส่ิงแวดล้อม

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 107 ล าดับท่ี 5

2 วังศาลาสีเขียว จัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 5,000       เขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ต าบลวังศาลา และส่ิงแวดล้อม

หน้าท่ี 107 ล าดับท่ี 3

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  35



4.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียว ศำสนำและวัฒนธรรม

4.2  แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยก 100,000   เขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ขยะ พร้อมท้ังจัดซ้ืออุปกรณ์ ต าบลวังศาลา และส่ิงแวดล้อม

ในการคัดแยกขยะ

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 108 ล าดับท่ี 1

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  36



4.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียว ศำสนำและวัฒนธรรม

4.3 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานประเพณีส าคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา 30,000     ต าบลวังศาลา ส านักปลัด

และงานส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

ของเทศบาล

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 1

2 วันลอยกระทง จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง 50,000     ต าบลวังศาลา ส านักปลัด

และจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย

นางนพมาศและการละเล่นต่างๆ

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 2

3 วันสงกรานต์ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ 50,000     ต าบลวังศาลา ส านักปลัด

โดยจัดให้มีประกวดงานสงกรานต์

และประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 3

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  37



4.4 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 50,000     พ้ืนท่ี งานการศึกษา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ให้กับประชาชนต าบลวังศาลา ต.วังศาลา

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 102 ล าดับท่ี 1

5 สนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุน 35,000     พ้ืนท่ี จังหวัด งานการศึกษา

ด้านกีฬาและนันทนาการ การจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน องค์กร กาญจนบุรี

ท่ีเสนอของบประมาณ

ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล

-แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 102 ล าดับท่ี 2

4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  38



5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วม

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานราชพิธีและวันส าคัญ จัดกิจกรรมงานราชพิธีและงานเทิด 50,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ของชาติ พระเกียรติในวันส าคัญต่างๆของชาติ วังศาลา

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 2 

2 ปกป้องสถาบันส าคัญแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

นโยบายปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ วังศาลา

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 1

3 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสม- จัดกิจกรรมในวันส าคัญของไทย 20,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วังศาลา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา วันคล้ายวันพระชาสมภพของพระบาท

ราชบรมนาถบพิตร หรือ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพ่อแห่งชาติ -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 3

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  38



5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วม

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมในวันส าคัญของไทย 50,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพระพร วังศาลา

ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 5

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ จัดกิจกรรมในวันส าคัญของไทย 50,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพระพร วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 111 ล าดับท่ี 6

6 วันเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด 8,000        พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ท าโครงการงานวันเทศบาล วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 14

7 วันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมในวันส าคัญของไทย 20,000      พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพระพร วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 4

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วม

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ 250,000    พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงาน และ วังศาลา

จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สท. และพนักงานจ้างของเทศบาล

พนักงาน และพนักงานจ้าง -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 111 ล าดับท่ี 7

9 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงาน อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีใน 6,000        พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

รัฐพิธีในวันส าคัญของชาติและ วันส าคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบาย วังศาลา

กิจกรรมตามนโยบายของ ของจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี -ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 15 

10 อุดหนุนด าเนินงานตามภารกิจ อุดหนุนตามโครงการด าเนินงานตามภารกิจ 20,000 พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 113 ล าดับท่ี 17

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วม

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดประชุมประชาคม เพ่ือเป็นศูนย์รวมให้ประชนได้มีส่วนร่วม 30,000 พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคม วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 11

12 ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ เพ่ือใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี 220,000    พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วังศาลา

-ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 111 ล าดับท่ี 9

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

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  41
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ถังน้ า จัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2,000 ลิตร 9,100        พ้ืนท่ี งานป้องกัน
1.จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ต.วังศาลา
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.ราคาไม่รวมขาต้ัง และไม่รวมค่าติดต้ัง
รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวังศำลำ  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำวิทยุ

2.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี สถำนท่ี หน่วยงำน

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

2 เคร่ืองรับส่งวิทยุ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 144,000    พ้ืนท่ี งานป้องกัน

1.ชนิดมือถือ ระบบVHF/FM ขนาดส่งก าลังส่ง 5 วัตต์ ต.วังศาลา

จ านวน 10 เคร่ือง ต้ังไว้ 120,000 บาท

2.ชนิดติดรถยนต์ ระบบVHF/FM ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์

จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 24,000 บาท

งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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3. ประเภทครุภัณฑ์สนำม

3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ท่ี สถำนท่ี หน่วยงำน

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

3 สุขาเคล่ือนท่ี โครงสร้างท าจากไฟแบอร์กลาส มีขนาดไม่น้อยกว่า 36,000     พ้ืนท่ี งานป้องกัน

แบบชักโครก 90x90x120 เซนติเมตร มีโถส้วมแบบน่ังยอง หรือ ต.วังศาลา

แบบชักโครก จ านวน 1ชุด มีสายช าระ 1 ชุด

มีก๊อกน้ า 1 ชุด มีถังบ าบัดน้ า มีช่องระบายอากาศ

สามารถติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างได้

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

4.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี สถำนท่ี หน่วยงำน

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

4 เคร่ืองพ่นยา เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาจ านวน 1 เคร่ือง แบบใช้ 25,000     พ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

แรงลม ชนิดสะพายหลังขนาด 3.5 แรงม้า ต.วังศาลา และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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