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❖ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ  1 - 3 
(แบบ ผด. 01)   

❖ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ    
(แบบ ผด. 02)  

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑        4 - 8 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
        

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒        9 - 10 
  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓        11 
  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔        12 - 15 
  การอนรุักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรมจารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิน่  

     
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕        16 - 42 
  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน    

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6         43 - 45 
  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยในชุมชน 

 

- ยทุธศาสตร์ที่ 7        46 - 55 
  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ด ี  

 

 



บทนำ 
 
๑.๑  บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เทศบาล
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ
ข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริง 
ในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  และทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
 สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลหางดง  ประจำปีงบประมาณ ๒562  ทำให้
แนวทางดำเนินงานของเทศบาลตำบลหางดงมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล    โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหางดง  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และ
หน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหางดง  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  
กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน  ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  โดยให้เทศบาลจัดทำประกาศเรื่อง  แผนการ



ดำเนินงานเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕62  เพ่ือปิดประกาศ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 ๑.  แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒.  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ๓.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 ๔.  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรม และงบประมาณ  

(แบบ ผด. 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๓,๕๐๙,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ กองช่าง

รวม ๘ ๑๐๐ ๑๓,๕๐๙,๐๐๐
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๕๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖๐.๐๐ กองการศึกษา

รวม ๒ ๑๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม ๑ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

หน้า 1



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕.๐๐ ส านักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๖๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๗๐.๐๐ กองการศึกษา
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๒๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕.๐๐ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๕ ๑๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
5.1 แผนงานงบกลาง ๕ ๑๑.๙๐ ๑๐,๐๒๙,๖๐๐ ๓๘.๖๖ กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานการศึกษา ๑๘ ๔๒.๘๖ ๑๔,๖๕๐,๗๐๐ ๕๖.๔๗ กองการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข ๖ ๑๔.๒๙ ๙๗๕,๐๐๐ ๓.๗๖ กองสาธารณสุขฯ
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๒.๓๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๘ กองสวัสดิการสังคม
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘ ๑๙.๐๕ ๑๖๐,๐๐๐ ๐.๖๒ กองสวัสดิการสังคม
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๗.๑๔ ๙๐,๐๐๐ ๐.๓๕ กองการศึกษา
5.7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๒.๓๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๘

รวม ๔๒ ๑๐๐ ๒๕,๙๔๕,๓๐๐ ๑๐๐
6. ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖ ๑๐๐.๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

รวม ๖ ๑๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๑๐๐

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
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แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๓ ๗๖.๔๗ ๗๓๐,๐๐๐ ๗๗.๕๓ ส านักปลัดเทศบาล

กองคลัง
7.2 แผนงานการศึกษา ๑ ๕.๘๘ ๕๐,๐๐๐ ๕.๓๑ กองการศึกษา
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๕.๘๘ ๒๐,๐๐๐ ๒.๑๒ กองสวัสดิการสังคม
7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๕.๘๘ ๓๐,๐๐๐ ๓.๑๙ กองการศึกษา
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๕.๘๘ ๑๑๑,๖๐๐ ๑๑.๘๕ กองช่าง

รวม ๑๗ ๑๐๐ ๙๔๑,๖๐๐ ๑๐๐
รวมท้ังส้ิน ๘๑ ๔๐,๙๒๗,๙๐๐

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรม และงบประมาณ  

(แบบ ผด. 02) 
 
 
 
 



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต กว้าง 0.30 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ลานจอดรถตลาดสด ยาว 222.00 เมตร ต.หางดง

เทศบาลต าบลหางดง หมู่ท่ี 2 ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.60 

ต.หางดง เมตร

๒ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์คอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร ๙,๖๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก 2 ช้ัน หมู่ท่ี 2 ต.หางดง ยาว 40.00 เมตร ต.หางดง

จ านวน 1 หลัง 10 คูหา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ ผด.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๓ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เทลานคอนกรีตฯ ๘๒๒,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ถมดินลูกรัง และหินคลุก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ต.หางดง

ตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง 1,322.70 ตร.ม.

หมู่ท่ี 2 ต.หางดง หนา 0.15 เมตร 

ถมดินลูกรัง

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,322.70 ตร.ม.

หนา 0.30 เมตร 

และหินคลุก

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,322.70 ตร.ม.

หนา 0.15 เมตร

๔ ก่อสร้างท่อเหล่ียมพร้อมถนน กว้าง 1.80 เมตร ๔๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ยาวรวม 20.00 เมตร ต.หางดง

ต าบลหางดง หมู่ท่ี 4 ต.หางดง ลึก 1.53 - 1.64 เมตร

และงานเทคอนกรีต

ข้างท่อเหล่ียม
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แบบ ผด.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด ดังน้ี ๒๓๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

เลียบล าเหมืองจอมทอง หมู่ท่ี 4 จุดท่ี 1 ต.หางดง

ต.หางดง กว้าง 5.90 เมตร 

ยาว 6.90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

จุดท่ี 2

กว้าง 4.50-5.20 เมตร 

ยาว 82.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ีรวม 440 เมตร

๖ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ กว้าง 4.00 เมตร ๕๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 5 กองช่าง

โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 390.00 เมตร ต.หางดง

ถนนสาย L 22 ด้านทิศใต้ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

กม.ท่ี 0.470 กม. ถึง กม.0.860 1,560 ตารางเมตร

หมู่ท่ี 5 ต าบลหางดง
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แบบ ผด.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๗ ปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติก จ านวน 2 จุด ดังน้ี ๗๐๒,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายภายใน จุดท่ี 1 ต.หางดง

โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม กว้าง 4.00 เมตร 

สร้างสรรค์) หมู่ท่ี 4 ต.หางดง ยาว 187.00 เมตร

จุดท่ี 2

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 265.00 เมตร

พ้ืนท่ีผิวไม่น้อยกว่า 

2,073.00 ตร.ม.

มีงานตีเส้นจราจร 

กว้าง 0.10 เมตร

สองข้างของถนนและ

เส้นทางเดินว่ิง
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แบบ ผด.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๘ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ กว้าง 4.00 เมตร ๗๑๕,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(โอเวอร์เลย์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 523.00 เมตร ต.หางดง

ถนนสาย ชม.ถ.94-018 พ้ืนท่ีผิวรวมไม่น้อยกว่า 

กม.ท่ี 0.280 กม. ถึง กม.0.803 กม. 2,092.00 ตารางเมตร

หมู่ท่ี 4 ต.หางดง
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้ประชาชน ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

พอเพียง ในชุมชนปลูกพืชผัก

สวนครัว และเล้ียงสัตว์

ไว้เป็นอาหาร

ส่งเสริมให้รักการออม

ฝึกอบรมการท าน้ ายา

ซักล้างไว้ใช้ในครอบครัว

ฝึกอบรมการจัดท า

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ

การท าอาหารและ

ขนมหวาน

รวมถึงการฝึกอาชีพ

ตามทักษะของ

ประชาชนแต่ละชุมชน

เช่น งานหัตถกรรม

งานซ่อมแซม

เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองใช้

ไฟฟ้า เป็นต้น
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แบบ ผด.02

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อุดหนุนท่ีท าการ ๓๐,๐๐๐ อ าเภอหางดง กองการศึกษา

ปกครองอ าเภอหางดง
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

ด้านส่ิงแวดล้อม สร้างเครือข่าย ทสม.

จัดกิจกรรมการคัดแยก

ขยะมูลฝอย การท า EM

ท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม

ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าประชาสัมพันธ์

รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การด าเนินโครงการ
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาในวันส าคัญ 1. ค่าใช้จ่ายในการ ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมวันส าคัญ

และงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา

วันเข้าพรรษา เป็นต้น

2. กิจกรรมพิธีทาง

ศาสนาของเทศบาล
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แบบ ผด.02

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ จัดกิจกรรมกองทัพธรรมสัญจร ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐ วัดต่างๆ กองการศึกษา

เก่ียวกับสถานท่ี ภายในเขต

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เทศบาลต าบล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง หางดง

ในการจัดงาน

๒ จัดงานสงกรานต์ สืบฮีต สานฮอย เพ่ือส่งเสริมและรักษา ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองการศึกษา

ตามรอย วิถีล้านนา วัฒนธรรมประเพณี

ของท้องถ่ิน ส่งเสริม

การท่องเท่ียวของเมือง

เชียงใหม่

เช่น ค่ารับรอง 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวด ค่ามหรสพ

การแสดง และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้อง
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แบบ ผด.02

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๓ จัดงานสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ ทุกหมู่บ้านในเขต กองการศึกษา

ลอยกระทง (ย่ีเป็ง) โครงการจัดงานสืบสาน เทศบาลต าบล

อนุรักษ์ ประเพณี หางดง

ลอยกระทง (ย่ีเป็ง)

เพ่ือส่งเสริมและรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของ

ท้องถ่ิน ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของเมือง

เชียงใหม่
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แบบ ผด.02

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใย เพ่ือส่งเสริมและรักษา ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงาน กองสวัสดิการสังคม

สัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี ทต.หางดง

ของท้องถ่ิน ส่งเสริม

การท่องเท่ียวของ

ท้องถ่ิน เช่น ค่าใช้จ่าย

พิธีทางศาสนา 

ค่ารับรอง ฯลฯ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ท่ียากไร้ ๖๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล 

๒ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ๗,๙๕๖,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วน

ตามระเบียบฯ

๓ เบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ๑,๘๓๓,๖๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

5.1 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๔ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสร้างหลักประกัน ๑๖๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล ประกันสุขภาพให้กับ

หางดง บุคคลในพ้ืนท่ีท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน

ท้ังด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การควบคุม

ป้องกันโรค และการ

เข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน

ตามสิทธิประโยชน์

ด้านการสาธารณสุข

ตามประกาศคณะ

กรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 

ลว.29 ก.ย. 2552
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แบบ ผด.02

5.1 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๕ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือส่งเสริมและ ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

สนับสนุนให้ประชาชน

มีทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเอง

รวมถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ท้ังร่างกายและจิตใจ

ของคนในชุมชน 

โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวง

มหาดไทย  

ด่วนมาก ท่ี มท

0313.4/3202

ลว.4 ต.ค. 2549
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ วันเด็กแห่งชาติ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองการศึกษา

เก่ียวกับสถานท่ี 

ค่าใช้จ่ายในการประกวด

ค่ามหรสพการแสดง

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี

จ าเป็นและเก่ียวข้อง

ในการจัดงาน

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน

ได้รับความรู้

ความบันเทิง และ

ส่งเสริมให้เด็กมีความ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ใน

กิจกรรมท่ีเกิด
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๒ ฝึกอบรมการประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายโครงการ ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองการศึกษา

การศึกษาภายใน ฝึกอบรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน

พนักงานเทศบาล

พนักงานครู

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

๓ สรุปผลงานประจ าปีของ จ้างพิมพ์รวมเล่มเอกสาร ๕,๐๐๐ กองการศึกษา กองการศึกษา

กองการศึกษา สรุปผลงานด้านการ ทต.หางดง

จัดการศึกษาท้องถ่ิน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 1) ค่าอาหารกลางวัน ๔,๒๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล เด็กนักเรียน หางดง

หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) (ประชาคม

สร้างสรรค์)

2) ค่าส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

1.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ๑๖,๘๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียน หางดง

(ประชาคม

สร้างสรรค์)

2.ค่าใช้จ่ายในการ ๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

พัฒนาปรับปรุง หางดง

ห้องสมุดโรงเรียน (ประชาคม

สร้างสรรค์)
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

3.การพัฒนาแหล่ง ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

เรียนรู้ของโรงเรียน หางดง

(ประชาคม

สร้างสรรค์)

4.ค่าใช้จ่ายในการ ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตร หางดง

สถานศึกษา (ประชาคม

สร้างสรรค์)

5.โครงการพัฒนาการ ๗๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

บริหารจัดการศึกษา หางดง

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ประชาคม

ในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างสรรค์)
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

6.ส่งเสริม อปท. ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ท่ีจัดท าแผนพัฒนา หางดง

การศึกษาดีเด่น (ประชาคม

ระดับสถานศึกษา สร้างสรรค์)

7.รณรงค์เพ่ือป้องกัน ๑๑๕,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา หางดง

1)ให้โรงเรียนละ (ประชาคม

15,000 บาท สร้างสรรค์)

2)สถานศึกษาดีเด่น

โรงเรียนละ 

100,000 บาท

8.ค่าใช้จ่ายในการ ๒๗๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

พัฒนาข้าราชการครู หางดง

ของโรงเรียนในสังกัด (ประชาคม

อปท. สร้างสรรค์)
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

3) ส่งเสริมศักยภาพ ๓๑,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

การจัดการศึกษาของ หางดง

ท้องถ่ิน (ประชาคม

(ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน สร้างสรรค์)

ส าหรับนักเรียนยากจน)

4) การจัดการศึกษา ๓,๗๒๓,๕๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาล หางดง

จนจบการศึกษา (ประชาคม

ข้ันพ้ืนฐาน สร้างสรรค์)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 24



แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 1) ค่าจัดการเรียน ๑๒๗,๕๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน (รายหัว)

เทศบาลต าบลหางดง 2) ค่าอาหารกลางวัน ๓๖๗,๕๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย

3) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ๑๒,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

ของ ศพด.

4) ให้ความรู้ผู้ปกครอง ๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

เด็กเล็กของ ศพด.

5) สรุปผลงานประจ าปี ๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

ของ ศพด.
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๖ อาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยสมบูรณ์

แข็งแรง ปราศจากโรค

โดยลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน

เทศบาล ซ่ึงส่วนใหญ่

มีฐานะยากจน

1) เด็กเล็ก ศพด. ๑๔๓,๗๒๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

ทต.หางดง

2) นักเรียนโรงเรียน ๒,๐๑๒,๐๑๐ โรงเรียน กองการศึกษา

เทศบาลหางดง เทศบาลหางดงฯ

(ประชาคมสร้างสรรค์)

3) นักเรียนสังกัด ๖๗๐,๖๗๐ โรงเรียน กองการศึกษา

คณะกรรมการการ บ้านทรายมูล

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน

บ้านทรายมูล 

ระดับอนุบาล 
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

และระดับประถมศึกษา

ปีท่ี 1 - 6

๗ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๑,๔๐๐,๐๐๐ โรงเรียน กองการศึกษา

ทรายมูล บ้านทรายมูล

๘ แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองการศึกษา

การแข่งขันทักษะ

วิชาการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินระดับภาค,

ระดับประเทศ

กิจกรรมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๙ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองการศึกษา

ส่วนท้องถ่ิน แข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

แข่งขันกีฬา

ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา ฯลฯ

๑๐ เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสังกัด ค่าตอบแทนวิทยากร ๒๐๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองการศึกษา

กองการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตกแต่งสถานท่ี

ค่าเช่าสถานท่ี 

ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

จัดงานวันวิชาการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลหางดง

๑๒ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ๑๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

อนุบาลประจ าอ าเภอหางดง ตามโครงการแข่งขันกีฬา

อนุบาลประจ าอ าเภอ

หางดง

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จัดส่งข้าราชการครู ๑๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ของโรงเรียนสังกัด อปท. หางดง

เข้ารับการฝึกอบรม (ประชาคม

หลักสูตรท่ีเก่ียวกับ สร้างสรรค์)

การศึกษาจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑๔ ส่งเสริม อปท. ท่ีจัดท าแผนพัฒนา เป็นโครงการคัดเลือก ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

การศึกษาดีเด่น ก่อนการจัดสรร หางดง

ตามหนังสือกระทรวง (ประชาคม

มหาดไทย ด่วนท่ีสุด สร้างสรรค์)

ท่ี มท0816.2/ว 3274 

ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2562

๑๕ รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 1. การพัฒนาครูแกนน า ๖,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ หางดง

3,000 บาท (ประชาคม

2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ี สร้างสรรค์)

อปท. ละ 1 คนๆ ละ 

3,000 บาท

๑๖ ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ๑๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรฯ
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แบบ ผด.02

5.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑๗ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ในโครงการทัศนศึกษาฯ

หางดง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าของท่ีระลึก ฯลฯ

๑๘ ฝึกซ้อมภัยพิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน ๕,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

โครงการฝึกซ้อมภัยพิบัติ

เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตกแต่งสถานท่ี 

ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ
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แบบ ผด.02

5.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบ าบัด การจัดบริการ

สาธารณสุขของ

หน่วยบริการ หรือ

สถานบริการ หรือ

หน่วยงานสาธารณสุข

ในพ้ืนท่ี โดยเน้นเร่ือง

การสร้างเสริมสุขภาพ

การป้องกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และการรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก

ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ

และการด ารงชีวิตฯ
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แบบ ผด.02

5.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๒ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การปรับเปล่ียน ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

พฤติกรรมของประชาชน

ในการก าจัดลูกน้ า 

เช่น การท า 

Big cleaning day

การรณรงค์รวมพลัง

เร่งรัดก าจัดลูกน้ า

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินโครงการ

๓ ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก เพ่ือรองรับสถานการณ์ ๕,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

การระบาดของโรค

ไข้หวัดนก
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แบบ ผด.02

5.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๔ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่าอาหาร ๓๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ตลอดถึง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

๕ พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร ฝึกอบรมให้ความรู้ ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสาธารณสุขฯ

ด้านต่างๆ เช่น 

สนับสนุนงานตลาดสด

น่าซ้ือ งานอาหารสะอาด

รสชาติอร่อย 

งานอาหารปลอดภัย

เป็นต้น

๖ ก่อสร้างห้องน้ าในพ้ืนท่ีลานจอดรถ กว้าง 6.40 เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ลานจอดรถ กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง ยาว 13.60 เมตร ตลาดสดเทศบาล

สูง 3.00 เมตร ต าบลหางดง
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แบบ ผด.02

5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลหางดง

โดยการฝึกอบรมการ

จักสานหวดน่ึงข้าว 

ด้วยไม้ไผ่เพ่ือส่งขาย

รวมถึงต่อยอดการผลิต

และขยายตลาดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
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แบบ ผด.02

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ครอบครัวสัมพันธ์ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ความสัมพันธ์อันดีใน

ครอบครัว โดยอาศัย

กิจกรรมต่างๆ ท่ีสมาชิก

ในครอบครัวได้ท า

ร่วมกัน 

๒ จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จัดโครงการในงาน ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ หรือกิจกรรมส าคัญ

ของอ าเภอและจังหวัด

๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ค่าอาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม
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แบบ ผด.02

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง จัดกิจกรรมอบรม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร

ท้องถ่ินและพนักงาน

ท้องถ่ิน จัดเวทีระดับ

ชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้และสร้าง

เครือข่ายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และบุคคลในครอบครัว
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แบบ ผด.02

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๕ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเสริม จัดอบรมให้กลุ่มสตรี ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้สมาชิกในชุมชน แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน

และประชาชนท่ัวไป

ในเขตเทศบาลต าบล

หางดง เช่น ผู้ท่ีต้องการ

อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้กับครัวเรือน

และผู้ท่ีลงทะเบียน

แก้ไขปัยหาสังคมและ

ความยากจนเชิง

บูรณาการ (สย.) 

๖ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง กิจกรรมสร้างฐาน ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ความรู้ให้กับสมาชิก

ในครอบครัวและสร้าง

ความสัมพันธ์ครอบครัว

ในพ้ืนท่ีชุมชน
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แบบ ผด.02

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๗ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิเด็ก ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

สตรี และผู้สูงอายุ ให้ความรู้ตามท่ีกฎหมาย

รับรองไว้ให้กับ

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลหางดง

๘ ค่ายครอบครัวอบอุ่น จัดกิจกรรมเข้าค่าย ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

ครอบครัวเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ครอบครัว

ในพ้ืนท่ีชุมชน
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แบบ ผด.02

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา ๕๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. ประชาชนในเขตเทศบาล

ในหลายๆ ประเภท 

เช่น ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล 

เซปักตะกร้อ ฟุตซอล 

เปตอง ฯลฯ

๒ แข่งขันฟุตบอลเทศบาลต าบล ค่าเช่าหรือค่าเตรียม ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองการศึกษา

หางดงคัพ ประเภทเยาวชน และ/หรือ สนามแข่งขัน

ประชาชนท่ัวไป ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย

รางวัล เงินหรือของ

รางวัล และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ เช่น การจัดพิธี

เปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา

ฯลฯ
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แบบ ผด.02

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๓ แข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองการศึกษา

อายุไม่เกิน 16 ปี โครงการ เช่น ค่าเช่า

หรือค่าเตรียมสนาม

แข่งขัน ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสิน ค่าโล่

หรือถ้วยรางวัล 

เงินหรือของรางวัล 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด

การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน้า 41



แบบ ผด.02

5.7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย การอบรมให้ความรู้ ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลหางดง บรรยายแก่ ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้น าชุมชน 

ภาคส่วนราชการ ฝ่ายสงฆ์

ชมรมผู้สูงอายุต าบล

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

กลุ่มสตรีแม่บ้าน

อาสาสมัครสาธารณสุข

ผู้ประกอบการค้า

ในตลาดสดเทศบาล 

เป็นต้น 
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จ่ายเป็นค่าท าป้าย ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ

หน้าท่ี และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จ่ายเป็นค่าท าป้าย ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาสัมพันธ์ 

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ

หน้าท่ี และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

๓ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ จ่ายเป็นค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย วิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็น
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แบบ ผด.02

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๔ เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ่ายเป็นค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ในพ้ืนท่ี วิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม และ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

๕ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ จ่ายเป็นค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วิทยากร ค่าท่ีพัก 

ค่าเช่าสถานท่ี 

ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็น
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แบบ ผด.02

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนคณะกรรมการ ๑๒,๐๐๐ หมู่ท่ี 2, 3, 4 ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติดหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ต.หางดง

และ 5 ต าบลหางดง

หมู่บ้านละ 3,000 บาท
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แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ บริหารจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ๔๐๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ในการจัดการเลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถ่ินและ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

๒ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ 1. ฝึกอบรมพนักงาน ๕๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถ่ิน เทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง

ตลอดจนผู้บริหาร

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

2. ค่าตอบแทนวิทยากร

และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น

ตลอดจนผู้บริหาร

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๓ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุนเทศบาลต าบล ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ในการช่วยเหลือประชาชนของ หางดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ.หางดง

๔ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพ่ิม จ่ายค่าอาหาร ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองคลัง

ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างมี ค่าตอบแทนวิทยากร

ประสิทธิภาพแก่พนักงานและลูกจ้าง ค่าวัสดุ ค่าพาหนะในการ

ศึกษาดูงาน ค่าเบ้ียเล้ียง

หรือค่าอาหารระหว่าง

เดินทางไปศึกษาดูงาน

ค่าของท่ีระลึก ฯลฯ

๕ ส ารวจข้อมูลภาคสนามและการจัดท า ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.1-27) ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินให้มีความ

ถูกต้อง แม่นย า

เพ่ือให้การน าข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์เต็มท่ี
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๖ ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา ๓๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลหางดง โดยสถานศึกษา ส ารวจความพึงพอใจ

ผู้รับบริการเทศบาลต าบล

หางดง โดยสถานศึกษา

๗ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผู้บริหารและสมาชิก ๓๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนักงาน ตลอดจน

พันปีหลวง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

เข้าร่วมงานเพ่ือถวาย

พระพรชัยมงคล

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

พระราชชนนีพันปีหลวง
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๘ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - การปรับตกแต่งซุ้ม ๓๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์

เน่ืองในโอกาสท่ีทรงเจริญ การตกแต่งภูมิทัศน์

พระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา การตกแต่งประดับไฟฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ

ต้ังแต่เดือน ก.ค. 2563

เป็นต้นไป

๙ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1.ผู้บริหารและสมาชิก ๓๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระบรมราชินี สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ

พนักงาน ตลอดจน

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

เข้าร่วมงานเพ่ือถวาย 

พระพรชัยมงคล

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สมเด็จพระบรมราชินี

ในรัชกาลท่ี 10
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑๐ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - จัดเวทีประชาคมในเขต ๒๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

ประชาคมรับฟังความคิดเห็น เทศบาลต าบลหางดง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลต าบล เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม

หางดง ในการด าเนินงาน

 - จัดประชุมเพ่ือก าหนด

ทิศทางการพัฒนา /

จัดประชุมคณะกรรมการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๑๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน ประสานการจัดท าแผน ๑๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาท้องถ่ินอ าเภอ

อ าเภอหางดง หางดง ร่วมกับคณะ

กรรมการประสานแผน

พัฒนาท้องถ่ินอ าเภอ

หางดง
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการงานติดตาม 1.จัดการประชุมเชิง ๑๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

และประเมินผลแผนพัฒนา ปฏิบัติการคณะกรรมการ

เทศบาลต าบลหางดง ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ เพ่ือก าหนด

แนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบล

หางดง

2.ตรวจติดตามความ

ก้าวหน้าของกิจกรรม

โครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน

๑๓ ก่อสร้างห้องน้ าผู้พิการส านักงาน กว้าง 1.50 เมตร ๖๐,๐๐๐ ทต.หางดง ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลหางดง ยาว 2.30 เมตร

หมู่ท่ี 3 ต.หางดง สูง 2.15 เมตร
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แบบ ผด.02

7.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการ ๕๐,๐๐๐ ศพด.ทต.หางดง กองการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล ฝึกอบรมคณะกรรมการ

ต าบลหางดง คณะกรรมการบริหาร บริหารศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ เด็กเล็ก 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบุคลากร พนักงานเทศบาล 

ท่ีเก่ียวข้อง พนักงานครู ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
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แบบ ผด.02

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท า การส่งเสริมสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท าแผนชุมชน

และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคม

แผนชุมชน

รวมถึงการจัดเวที

ประชาคมเพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
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แบบ ผด.02

7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ อุดหนุนท่ีท าการ ๓๐,๐๐๐ พ้ืนท่ี ทต.หางดง กองการศึกษา

ประเพณีท้องถ่ิน ปกครองอ าเภอหางดง
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แบบ ผด.02

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (บาท) ด าเนินการ 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.

จากโครงการ

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร 1.เก้าอ้ีท างาน ๒,๖๐๐ ทต.หางดง กองช่าง

และการบริการของกองช่าง จ านวน 2 ตัว

2.กล้องระดับ ๓๔,๐๐๐ ทต.หางดง กองช่าง

ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า

จ านวน 1 ชุด

3.เทปวัดระยะไฟเบอร์ ๖,๐๐๐ ทต.หางดง กองช่าง

50 เมตร จ านวน 2 อัน

4.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๑๕,๐๐๐ ทต.หางดง กองช่าง

หรือ LED ขาวด า

ชนิด Network แบบท่ี 2

(38 หน้า/นาที)

จ านวน 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๕๔,๐๐๐ ทต.หางดง กองช่าง

หรือ LED ขาวด า

ชนิด Network 

ส าหรับกระดาษขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ 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.

๑

๒

๓

๔

รวม

1.2 แผนงาน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ 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.

๑

๒

๓

๔

รวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
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