
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 



 

ค าน า 
แผนการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๔  จัดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า แผนการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อไป 

 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ตุลาคม  ๒๕๖๓   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

๑. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.๐๑)  ๑ 
๒. บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)  ๒-๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผด.๐๑ 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคฯ 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๑ 

 
 

๑.๕๙ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓.๕๑ 

 
 
กองช่าง 

รวม ๑ ๑.๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ ๓.๕๑  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและเพ่ิมรายได้ 
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 

 
 

๒ 

 
 

๓.๑๘ 

 
 

๓๕,๐๐๐ 

 
 

๐.๒๕ 

 
 
ส านักปลัด 

รวม ๒ ๓.๑๘ ๓๕,๐๐๐ ๐.๒๕  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของประชาชน 
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
๑.๒ แผนงานงบกลาง 
๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๑.๔ แผนการศึกษา 
๑.๕ แผนงานสาธารณสุข 
๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๙ 

๑๐ 
๙ 

 
 

๖.๓๕ 
๖.๓๕ 
๖.๓๕ 

๑๔.๒๙ 
๑๕.๘๘ 
๑๔.๒๙ 

 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
๕,๕๑๑,๔๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐ 

๖,๓๙๔,๑๑๐ 
๑๖๘,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๙๙ 
๓๘.๖๗ 
๑.๕๕ 

๔๔.๘๖ 
๑.๑๘ 
๑.๗๖ 

 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

รวม ๔๐ ๖๓.๕๑ ๑๒,๖๘๓,๕๑๐ ๘๘.๙๙  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดม
สมบูรณ์ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๔ 

 
 

๖.๓๕ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๑๔ 

 
 
กองสาธารณสุข 

รวม ๔ ๖.๓๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๔  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

๑๕ 
๑ 

 
 
 

๒๓.๘๑ 
๑.๕๙ 

 
 
 

๙๙๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖.๙๘ 
๐.๑๔ 

 
 
 
ส านักปลัด,คลัง 
กองช่าง 

รวม ๑๖ ๒๕.๔๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๗.๑๓  
รวมทั้งสิ้น ๖๓ ๑๐๐ ๑๔,๒๕๓,๕๑๐ ๑๐๐  

-๑-



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ 
(กองช่าง) 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว  
๗ ม. จ านวน ๒ คูหา 
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๑  โครงการ  ๕๐๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้ 
๑.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการเกษตร
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ฝึกอบรมประชาชนใน
การใช้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี 

ฝึกอบรมให้ความรู้การฝึก
อาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ
ในการประกอบอาชีพเสริม
ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มสตรี 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๒  โครงการ  ๓๕,๐๐๐               
 

-๓- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

๔,๔๒๓,๒๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ
ในเขตเทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง 

๙๖๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๓. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง  

๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

 

 

-๔- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. เงินสมทบ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ประจ าปี 
๒๕๖๔  

๗๘,๒๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๔  โครงการ  ๕,๕๑๑,๔๐๐               
 

 

 

 

 

-๕- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการวัน
กตัญญูผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
จิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น 
กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. โครงการพัฒนา
สตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มสตรีเรื่อง
การสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๓. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง  

จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุไป
ศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ 

๔๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

-๖- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการจัดสภา
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
จัดสภาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง 

๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๔  โครงการ  ๑๔๐,๐๐๐               
 

 

 

 

 

-๗- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. การปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งศูนย์บริการและการ
จัดท าปูายแจ้งเตือนใน
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

 

 

-๘- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. การฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๔. โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

๘๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๔  โครงการ  ๒๒๐,๐๐๐               
-๙- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๒. สนับสนุน 
ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง อัตราคนละ 
๑,๗๐๐/ป ี

๑๐๕,๔๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

-๑๐- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน จ านวน 245 วัน 

๓๐๓,๘๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๔. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลสวนผึ้ง 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาฯ ดังนี้ 
- ค่าหนังสือเรียน  อัตรา 
คนละ  200 บาท/คน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ  200 บาท/คน  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตรา 
คนละ  300 บาท/คน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ  430 บาท/คน   

๗๐,๐๖๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

-๑๑- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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.  ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

 จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 
      

๑๑๘,๘๐๕ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๖.  ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ    
    
 

๑,๕๖๓,๖๒๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๗.  ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนวัดนาขุนแสน    
                 
 

๓๑๐,๔๒๕ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

-๑๒- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบ่อ 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 
เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน จ านวน 200 วัน 
 

๓,๒๖๔,๐๐๐  ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๙. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
วัดนาขุนแสน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวัดนาขุนแสน 
เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน จ านวน 200 วัน 
 

๖๔๘,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๙  โครงการ  ๖,๓๙๔,๑๑๐               
 

-๑๓- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก 
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า,ค่าปูายโครงการ,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าปูายและ
เอกสารเผยแพร่ความรู้,ค่าจ้าง
เหมาส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข
และแมวรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

๔๐,๐๐๐  ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

  -๑๔- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. โครงการควบคุม
ปูองกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

กิจกรรมควบคุมปูองกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เช่น ค่าปูายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูายความรู้
และเอกสารเผยแพร่ความรู้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

๒๐,๐๐๐  ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๓. โครงการควบคุม
ปูองกันโรค มือ 
เท้า ปาก 

กิจกรรมควบคุมปูองกันโรค มือ 
เท้า ปาก เช่น ค่าปูายโครงการ 
ค่าจัดท าปูายความรู้ และเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

๓,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

-๑๕- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการส่งเสริม
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 

กิจกรรมส่งเสริม การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก,กิจกรรมการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย,กิจกรรมการ
ปูองกันและแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด,กิจกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมการปูองกันและ 
แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 

-๑๖- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. อุดหนุนชุมชนบ้าน
บ่อส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชนบ้านบ่อ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๗. อุดหนุนชุมชนบ้าน
บ่อรวมใจส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชนบ้านบ่อรวมใจ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

-๑๗- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. อุดหนุนชุมชนคนรัก
สวนผึ้งส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชนคนรักสวนผึ้ง 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๙. อุดหนุนชุมชน 
นาขุนแสนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทาง 
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชนนาขุนแสน 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

-๑๘- 



 

 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการ 
ตลาดนัดน่าซื้อ 
(อาหาร
ปลอดภัย) 

จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม
การบริโภคอาหารปลอดภัย การ
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบ
สารปนเปื้อนอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม ๑๐  โครงการ  ๑๖๘,๐๐๐               
 

 

-๑๙- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการจัดงาน
ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  

จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วม
ท าบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๒. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมสันทนาการและ
นันทนาการให้แก่เด็กนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๓. โครงการพระราช
พิธีของพระบรม
วงศานุวงศ์  

ด าเนินการโครงการพระราช
พิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ 
เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 

๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

-๒๐- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้าน 
ยาเสพติด 

ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬา 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องกับโครงการ  

 ๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๕. โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน 
(วันเข้าพรรษา)  

ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน 
(วันเข้าพรรษา) เช่น ค่าจัดซื้อ
เทียนจ าน าพรรษาถวายวัด 
ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
-๒๑- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เช่น 
ค่าปูายโครงการ ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

 ๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๗. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น 
ค่าปูายโครงการ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งเวที ค่าเครื่องเสียง 
ค่าไฟฟูาประดับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

-๒๒- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน 
๑.๑  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการจัดงาน
ประเพณีไทย
ตะนาวศรี  

 ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีไทยตะนาวศรี เช่น 
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามความจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 ๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

๙. โครงการจัดงาน
ประเพณีกิน 
ข้าวห่อ 

ด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีกินข้าวห่อ เช่น ค่า
จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๙  โครงการ  ๒๕๐,๐๐๐               
 

-๒๓- 



 

 
แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ลดปริมาณขยะ 

จัดโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ เช่น ค่าปูาย ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ 

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๒. โครงการสร้าง
จิตส านึกรณรงค์
และประชาสัมพันธ์
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตส านึกรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าปูาย ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้และ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

-๒๔- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการถังขยะ 
น่ามอง 

โครงการถังขยะน่ามอง เช่น 
ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ 
 

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

๔. โครงการบ าบัดน้ า
เสียเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชุมชน 

ด าเนินโครงการรณรงค์ ให้
ความรู้ การบ าบัดน้ าเสียเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย 
โครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ 

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม ๔  โครงการ  ๒๐,๐๐๐               
-๒๕- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธีถวายราช
สักการะ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
5 เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย       

 จัดงานพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
เช่น ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 
 

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

ด าเนินการตามโครงการฯ เช่น 
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

๒๐๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

-๒๖- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  

การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลสวนผึ้งโดยตรง 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา แทน
ต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากลาออก
หรือเสียชีวิต) หรือตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก าหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น  

๓๐๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๔. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
รณรงค์การไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง  

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ 
เลือกตั้ง เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ สื่อแบบพิมพ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น  

๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

-๒๗- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. การจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง 

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง ส ารวจและรับ
ลงทะเบียนรับเรื่องขอความ
ช่วยเหลือของประชาชน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง ส ารวจและรับ
ลงทะเบียนรับเรื่องขอความ
ช่วยเหลือของประชาชน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

๑๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

-๒๘- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการ
จัดซื้อ 
โพเดียมไม้
  

โพเดียมไม้ ขนาด ๖๐x๘๐x๑๒๐ ซม.  
พร้อมปูายชื่อและตราสัญลักษณ์ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  จ านวน  2  ตัว 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๗. โครงการ
จัดซื้อบอร์ด
ติดประกาศ
ก ามะหยี่ 

บอร์ดติดประกาศก ามะหยี่  
แบบล้อเลื่อน โครงสแตนเลส  
พร้อมติดห่วงใส่กระดาษ A ๔ ขนาด 
๑๒๐x๑๘๐ ซม. จ านวน ๑ บอร์ด 

๗,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๘. เงินอุดหนุน
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนผึ้ง ในการด าเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 
สวนผึ้ง 

๗๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

-๒๙- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี   

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
เช่น เครื่องเสียง  
ค่าไฟฟูาประดับ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๑๐. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เหมาจัดท าโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น การจัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

  

-๓๐- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศภูมิพลราชวราง 
กูรดิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถ
บพิตรพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติฯ เช่น  
ค่าเครื่องเสียง  
ค่าไฟฟูาประดับ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 

๓๐,๐๐๐               

-๓๑- 

 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑๒. โครงการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติพระบรมราชินี
พันปีหลวง 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟูา
ประดับ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๑๓. โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
(13 ตุลาคม) 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟูา
ประดับ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

 

-๓๒- 



 

แบบ ผด.๐๒ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
(5 ธันวาคม) 

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติฯ เช่น 
ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟูา
ประดับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 

๓๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๑๕. โครงการ 
วันปิยมหาราช   

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ เช่น 
ค่าพวงมาลา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ  

๓,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด   
 
 

          

รวม ๑๕    โครงการ  ๙๙๕,๐๐๐               
 

-๓๓- 



 

แบบ ผด.๐๒ 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. โครงการจัดท าและ
การแก้ไขประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  
เรื่องการก าหนด
เขตต าบลในท้องที่
อ าเภอสวนผึ้ง 

จัดท าโครงการและการแก้ไข
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการก าหนดเขตต าบลใน
ท้องที่อ าเภอสวนผึ้ง 
เช่น ค่าปูาย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม  ๑  โครงการ  ๒๐,๐๐๐               
 

 

  -๓๔-  



 

 



 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ 
ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 
 



 

ค าน า 
 

แผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง จังท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑  

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อไป 

 
  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                                                               หน้า 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      ๑ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ๕ 
ประเภทครุภัณฑส์ ารวจ       ๘ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ๙ 

 
 
 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อ 
โต๊ะหมู่บูชา 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ หน้า ๗  
จ านวน ๑ ชุด  
ประกอบด้วย 
- โต๊ะเล็ก  จ านวน ๗ โต๊ะ 
- โต๊ะฐานใหญ่ จ านวน ๑  โตะ๊    

๑๕,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๒. จัดซื้อ 
เก้าอ้ีบุนวม 

เก้าอ้ีบุนวม   จ านวน  ๑๒ ตัว ๖,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

๓. จัดซื้อ 
พัดลมตั้งพ้ืน 

พัดลมตั้งพ้ืน ขนาด ๑๘ นิ้ว 
จ านวน  ๑  ตัว 

๒,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กองคลัง             

 
 
 
 

-๑- 
 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร  
แบบ ๒ บาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ 
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ 

๑๑,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๔  โครงการ  ๓๔,๐๐๐               
 

 

 

 

-๒- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อชุดโต๊ะ
นักเรียน
อนุบาล 

 ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด 
๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม. 
พร้อมเก้าอ้ียาว ๒ ตัว   
จ านวน  ๑๕  ชุด 
 
 

๓๗,๕๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

-๓- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับนั่ง
ปฏิบัติงาน 

 เก้าอ้ีส าหรับนั่งปฏิบัติงาน 
จ านวน ๔ ตัว 
 

๑๔,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กองช่าง             

รวม ๑  โครงการ  ๑๔,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

-๔- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์  

คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง 
(รายละเอียดตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓)  
 

๓๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

ส านักปลัด             

รวม ๑  โครงการ  ๓๐,๐๐๐               
 

 

 

 

 

-๕- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน ๑  เครื่อง  
(รายละเอียดตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓)  
 

๒๒,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๑  โครงการ  ๒๒,๐๐๐               
 

 

 

 

-๖- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน ๑  เครื่อง  
(รายละเอียดตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓)  
 

๓๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม ๑  โครงการ  ๓๐,๐๐๐               
 

 

 

 

-๗- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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.  จัดซื้อกล้อง
ระดับ 

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
๓๐  เท่า พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  ๑ ชุด 
 

 ๓๔,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กองช่าง             

รวม ๑  โครงการ  ๓๔,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

-๘- 



 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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. จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ  

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)  
จ านวน 1 คัน 
  
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ทต. 
สวนผึ้ง 

กองสาธ 
ารณสุข 

            

รวม ๑  โครงการ  ๒,๔๐๐,๐๐๐               
 

 

 

-๙- 



 

 


