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ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง
เร่ือง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

เทศบาลตำบลสมหวัง อำ๓ อกงหรา จังหวัดพัทลุง

ด ้วยเทศบาลตำบลสมหวัง ได ้ตำเน ิน การจ ัดท ำแผนการตำเน ิน งาน  ประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเสร็จ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน 
เพื่อเปีนแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิติธร ทองชิต) 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง



คานา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒(ะ๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๔๙ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๔๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยให้นำแนวทาง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเนินกรอบในการจัดทำ ซึ่งแผนการดำเนินงานถือเนินเครื่องมือที่มีความสำคัญ 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมืความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เทศบาลตำบลสมหวังจึงได้จ ัดทำแผนการดำเน ินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ข้ึน 
เพื่อเนินแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ โดย 
มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อประซาซนตำบลสมหวังและสาธารณะประโยฃน์
ต่อไป



สารบัญ

หน้า

ส่วนท่ี ๑ ะ บทนำ ๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑
ลักษณะของแผนดำเนินงาน ๑
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒

ส่วนท่ี ๒ ะ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) ๓-๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ๕ -  ๕ ๗



ส่วนที ๑
บทนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
๑.๑.บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน'พัฒนา'ขององค์กรปกครองส่วน'ท้องถิน แก้!ข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาบ 
โดยให้นำแนวทาง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาเปีนกรอบในการ 
จัดทำ

แผนการดำเน ินงานเป็นแผนดำเน ินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด 
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีระยะเวลาที่ขัดเจนในลักษณะการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความขัดเจนในการปฏิบัติ 
และทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ ลักษณะของแผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้ 

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ 
ประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจีงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ 
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ขัดเจน และแสดงถึง 

การดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเช้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ 

ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจาก 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสมหวัง 
ท้ังหมด

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๖ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๖ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๖ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ ิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ 
แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ 
ประกาศเป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน 

พ้ืนท่ี ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
น้ัน  ๆ มีความซัดเจนในการปฏินัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณการ การทำงานกับหน่วยงานและการ 
จำแนกรายละเอียดๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี 
มีความสะดวกมากอีกด้วย โดยแยกจากความสำคัญ

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือในการติตามการดำเนินงานและการประเมินผล
๔. แผนการดำเน ินม ีล ักษณะเป ็นแผนดำเน ินการท ี่แสดงถ ึงเป ้าหมาย รายละเอ ียดชองก ิจการ 

งบประมาณ และระยะเวลาที่ซัดเจน ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ได้ 
ซัดเจน สามารถนำไปสู่การแกิไขป้ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาซนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

๒



แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวน 
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก

ยุทธศาสตร์ ๑ ะ ประซาซนอยู่ดีมีสุข
แนวทางท่ี ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๐.๖๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๙ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๒ : ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในขุมซน ๑ ๐.๖๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๙ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน ๕ ๓.๑๖ ๓๘๒,๙๐๐ ๑.๗๒ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๔ ะ พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (^นเวเ.^  ? ๐11๐/) ๑ ๐.๖๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๙๐ ทต.สมหวัง

รวม ๘ ๕.๐๖ ๖๒๒,๙๐๐ ๒.๗๙ ทต.สมหวัง
ยุทธศาสตร์ ๒ ะ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางท่ี ๑ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนเตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความร้คู่ ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
คุณธรรม
แนวทางท่ี ๒ ะ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา ๓ ๑.๙๐ ๘๐,๐๐๐ ๐.๓๖ ทต.สมหวัง
เกิดประโยซน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางท่ี ๓ : การเสริมสร้างสุขภาวะของประขาซนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ ๑๒ ๗.๕๙ ๖๐๓,๐๐๐ ๒.๗๐ ทต.สมหวัง
มาตรฐาน
แนวทางท่ี ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฟา การศึกษา ๑๐ ๖.๓๓ ๕๗๐,๗๐๐ ๒.๕๖ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๕ : การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวซน คนซรา คนพิการ ๑๐ ๖.๓๓ (9)1©,(5*(5̂( ง ึ่, (5)&โไ ๕๕.๗๗ ทต.สมหวัง
และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางท่ี ๖ : การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแฃ็มและน่าอยู่ ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง

รวม ๓๕ ๒๒.๑๕ ๑๓,๗๐๒,๕๑๓ จ}(5).0160 ทต.สมหวัง
๓



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด

จำนวน 
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด หน่วยดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ๓ ะ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางท่ี ๑ : การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัมนา ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
ที่ยั่งยืน
แนวทางท่ี ๒ : การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แนวทางท่ี ๓ : การอนุรักษ์พัฒนาและหึ๋เนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และ ป่าไม้ ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
ตามแนวพระราชดำริ
แนวทางท่ี ๔ : การบริหารจัดการนํ้าอย่างมีระบบ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๕  : การบริหารทรัพยกรธรรมซาตและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
ชองชุมชน
แนวทางท่ี ๖ : การควบคุมมลพิษจากขยะ นํ้าเสีย ฝ่นละออง กล่ิน และเสียง ๖ ๓.๘๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๕๘ ทต.สมหวัง

รวม ๖ ๓.๘๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๕๘ ทต.สมหวัง
ยุทธศาสตร์ ๔ ะ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางท่ี ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น ๑๐๗ ๖๗.๗๒ ๗,๘๕๕,๔๙๘ ๓๕.๑๙ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๒ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ๐ ๐ ๐ ๐ ทต.สมหวัง
แนวทางท่ี ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม 
ระบอบประชาธิปไตย

๒ ๑.๒๗ ๑๒,๐๐๐ ๐.๐๕ ทต.สมหวัง

รวม ๑๐๙ ๗,๘๖๗,๔๙๘ ๓๕.๒๔ ทต.สมหวัง
รวมท้ังส้ิน ๑๕๘ ๑๐๐ ๒๒,๓๒๒,๙๑๑ ๑๐๐ ทต.สมหวัง



แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๑. ยุทธศาสตร์ประซาซนอยู่ดีมีสุฃ
๑.๑ ส่งเสริมและสนับลนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ /̂ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามพระราขดำริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม 
พระราชดำริ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และรายจ่ายอื่นๆ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด — ^^—

๑. ยุทธศาสตร์ประซาซนอยู่ดีมีสุข
๑.๒ ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาศในชุมชน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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 / โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนากลุ่ม 

สตรี
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเซิง 
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ 
ตำบลเข่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๕



๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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 เงินสำรองจ่าย (กรณีที่ประชาชน 

ได้รับความเดือดร้อน)
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น 
หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง 
หน้า ทั้งนี้หากไม่รีบดำเนินการจะ 
เกิดความเสียหายแก่ประขาขน

๓0๗,๙0๐ ตำบลสมหวัง สำนักปลัด 
กองช่าง

V

๔/ โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
ปีใหม่/สงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตั้งจุด 
เฝืาระวังช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศ 
กาลสงกรานต์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า 
เต็นท์ ค่านํ้ามันเฃื้อเพลิง วัสดุ 
และอุปกรณ์ต่างๆฯลฯตาม 
โครงการ

๑๐,๐๐๐ ต.สมหวัง สำนักปลัด

๕ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยซน่แก่อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคไ 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำส่ังของ 
ผู้อำนวยการคนย์อปพร.

๕๔,๐๐๐ ต.สมหวัง สำนักปลัด

๖ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ป้ายหยุด 
ตรวจ ฯลฯ

๓,๐๐๐ ตำบลสมหวัง สำนักปลัด

๖



๑. ยุทธศาสตร์ประซาซนอยู่ดีมีสุฃ
๑.๓ การเสริมสร้างความม่ันคงของซีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ วัสดุจราจร เพื่อจัดซื้อกรวยจราจร ขนาดสูง 

๘๐ ซ.ม.พร้อมติดสติกเกอร์ซื่อ 
เทศบาล จำนวน ๑๐ กรวย 
กรวยละ ๘๐๐ บาท

๘,๐๐๐ ตำบลสมหวัง สำนักปลัด

๗



๑. ยุทธศาสตร์ประขาซนอยู่ดีมีสุข
๑.๔ พัฒนาด้านการบริการสาธารณ(?บเวช0 ?0แ(ะV)
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนและสิ่': 

ก่อสร้างภายในตำบลสมหวัง
๒๐๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง \V



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุ๓ภาพ
๒.๑ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความร้ค่คุณธรรม
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ ำ ป ี ๒ ๕ ๖ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุผภาพ
๒.๒ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภมิป้ญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พิธีทาง 

ศาสนาและวันสำคัญต่างๆ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ 
กรรม พิธีทางศาสนาและประ 
เพณีต่างๆเข่นประเพณีวันสารท 
เดือนสิบ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีวันเช้าพรรษา วันออก 
พรรษา วันแม่แห่งซาติ ฯลฯสำ 
หรับเป็นค่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ 
อุปกรณีต่างๆ ของราวัลฯลฯ 
รายจ่ายอื่นๆ

๑ 0 ,0 0 0  

— — — ๔—

ทต.สมหวัง กองการศึกษา --- ^^----



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
๒.๒ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามและพัฒนาภมิปืญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๐ / โครงการวันผู้สูงอายุ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

วันผู้สูงอายุ เข่น ค่าเข่าเต็นท์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าดอกไม้ ฯลฯ รายจ่ายอื่น

๓ 0 ,0 0 0 ทต.สมหวัง กองการศึกษา

(5)(5)
/

โครงการสืบสานประเพณีซักพระ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
สืบสานประเพณีซักพระ เข่น 
ค่าเข่าเต็นท์ โต๊ะ เก ้าอ ี้ ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม รายจ่ายอื่นๆ

๔๐,๐0๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา \V

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๒.๓ การเสริมสร้างสขภาวะของประซาซนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก
๑๒/ เงินสมทบโครงการจัดระบบหลักประ 

กันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ 
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ี (สปสข.)ตามจำนวนประ 
ขากรในเขตเทศบาลตำบลสมหวัง)

(5)6)0,000 ตำบลสมหวัง สำนักปลัด

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๕๖๖

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.ะ̂-̂--

๑๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๓ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ลูกจ้างได้รับสิทธิความคุ้มครอง 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย

๕,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด 'ะ̂^----

๑ ๕7/ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสา 
สมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นค่า 
ป่วยการซดเชยการงานหรือเวลาที่ 
เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พ่ึงพิง

๘ ,000 ทต.สมหวัง สำนักปลัด ....ะ̂^----

(9)(ร1

/

ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครคู้ภัย 
ตำบลสมหวัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
อาสาสมัครคู้ชีพคู้ภัยตำบลสมหวัง 
ในการนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

๓ ๒ 0,000 ตำบลสมหวัง สำนักปลัด V /

๑๖/ จุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒ 0,000 หมู่ท่ี ๑ สำนักปลัด -ะ๖—

๑๗/ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๒ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒ 0,000 หมู่ท่ี ๒ สำนักปลัด — ^^ —

(9) 6 )



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๓ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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)0ง่ึ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ๓ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราฃดำริด้านสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๓ สำนักปลัด / — ^V

๑๙
/

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๔ สำนักปลัด /

๒๐ อุ]ดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๕ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๕ สำนักปลัด V̂/

๒๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู,ท่ี ๖ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๖ สำนักปลัด

๒๒/ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๗ เพื่อจัดทำโครงการ 
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๗ สำนักปลัด /

๒๓ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปีนค่าบำรุงรักษาและซ่อม 
แซมครุภัณฑ์ เช่น รถก้ซีพก้ภัยฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \

๑๒



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การกีฬา การศึกษา
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ประจำปี ๒๔๖๖
จ่ายเป็นโครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติสำหรับศูนย์เด็กเล็กพัฒ 
นาพรุนาแด้เซ่นค่าเช่าเครื่อง 
เสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ

๔ 0 ,0 0 0 ทต.สมหวัง กองการศึกษา

๒๔, 'โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน 
ท่ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
เซ่น ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช้าเยี่ยมขมสถานที่ และค่า 
ใช้จ่ายอื่นๆ

(5)(เ̂ ,0 0 0 ทต.สมหวัง กองการศึกษา

๒๖/ ค่าจัดการเรียนการสอน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
เรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน ศพด. 
ตำบลสมหวัง จำนวน ๔๔ คนละ 
๑,๗00 บาท

๙๓,๔00 ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา ^ — --- 7

๒๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับ 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
สมหวังจำนวน๔๔ คน 
คนละ ๒00 บาท/ปี

(5)6),000 ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา / \V. 7

๑๓



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

บริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กตำบลสมหวังจำนวน ๕๕ คน 
คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี

(9)6),000 ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา \V /

๒๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน๕๕คน
คนละ ๓๐๐ บาท/คน/ปี

๑๖,๕๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา /V

๓๐/ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน สำหรับนักเรียนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง 
จำนวน๕๕คน คนละ๔๓๐บาท/คน/ปี

๒๓,๗๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา --- ^^----

๓๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสม 
หวังเกมส์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 
กีฬานักเรียน เยาวชน ประซาซน 
เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลสมหวัง กองการศึกษา V 7



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การกีฬา การศึกษา
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๒/ ฟาใซ้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 

ระหว่างองค์กรต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 
กีฬาระหว่างองค์กรในระดับต่าง  ๆ
เซ่น กีฬา ท้องถ่ินสัมพันธ์ 
การแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับ 
อำเภอ ระดับจังหวัด หรือ 
การแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ

๑ 0 0 ,0 0 0 ตำบลสมหวัง กองการศึกษา ๔.— ---7

๓๓/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
เด็ก เยาวชน และประซาซน ระดับ 
อำเภอ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ 
ประซาซนร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในอำเภอกงหรา

๕๐,๐๐๐ ตำบลสมหวัง กองการศึกษา \7

6) &



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
๒.๕ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็กสตรี เยาวชน คนขรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๔ , เบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จำนวน ๑,๑๐๗ คน จำนวน 
๑๒ เดอน

(ง่ี,(^(^(ง่ี,(5^00 ศาลาหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน

สำนักปลัด —

๓๔' เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
จำนวน ๒๔๔ คน แยกเป็นผู้พิการ 
ที่มีอายุ ๑๘ ข้ึนไป จำนวน ๒๔๔ 
คน โดยจัดสรรให้ได้รับคนละ ๘๐๐ 
บาท ผู้พิการอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
จำนวน ๑๘ คน โดยจัดสรรให้ได้ 
รับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๑๒ เดือน

๒,๓๘๘,๐๐๐ ศาลาหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน

สำนักปลัด — --- ^

๓๖ 4บี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห้ให้แก่ผู้ป่วย 
เอดส์ในเขตทต.สมหวัง จำนวน ๑๐ 
คน คนละ ๔๐๐ บาท ๑๒ เดือน

๖๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด * — :

๑๖



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๔ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็กสตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค.
/

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
\๓๗

/
ฝ็นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำ 
หรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน 
๔๔ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน 
๒๔๔วัน

๒๘๓,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา \

/

/

๓๘ .ค่าอาหารเสรีม(นม)สำหรับโรงเรียน 
วัดหวัง

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
สำหรับโรงเรียนวัดหวัง จำนวน 
๑๔๔ คน คนละ ๗.๓๗ บาทต่อวัน 
จำนวน ๒๖๐ วัน

๒๙๗,๐๑๑ โรงเรียน 
วัดหวัง

กองการศึกษา V

๓๙/ 'ค่าอาหารเสรีม(นม)สำหรับโรงเรียน 
วัดพังก่ิง

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
สำหรับโรงเรียนวัดหวัง จำนวน 
๑๔๔ คน คนละ ๗.๓๗ บาท ต่อวัน 
จำนวน ๒๖๐ วัน

๒๙๗,๐๑๑ โรงเรียน 
วัดพังกิ่ง

กองการศึกษา ^ —

๔๐ ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กตำบลสมหวัง

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำ 
หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวัง 
จำนวน ๔๔ คน คนละ ๗.๓๗ บาท 
ต่อวัน จำนวน ๒๖๐วัน

๑๐๔,๓๙๑ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา — --- 7

๑๗



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๕ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก, เด็กสตรี เยาวขน คนขรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ริ1(9) โครงการแกอบรมเด็กและเยาวชน จ่ายเป็นโครงการแ ก อบรมเด็ก 

และเยาวชนในด้านต่างๆ เซ่น 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 
สาธารณสุข(ยาเสพติดและเอดส์) 
ด้านสังคมเซ่นค่าอาหารอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากรฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V /

๔๒.... โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์(อพม.)ประจำตำบลสมหวัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงชอง 
มนุษย์(อพม.)ประจำตำบลสมหวัง

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V /

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมหวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ 
กรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้อายุ 
ตำบลสมหวัง เซ่น ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \^ --- /



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
๒.๖ การพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นท้องถ่ินที่เข็มแข็งและน่าอย่
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๑๙



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ การสร้างลมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.๒ การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๒๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓.๓ การอนรักษ์พัฒนาและท๋ึเนฟทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และ ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ...... .ช.
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕' พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕ไอ๖

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๔ การบริหารจัดการนํ้าอย่างมีระบบ
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๒๑



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้!นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๖ การควบคุมมลพิษจากขยะนํ้าเสีย ผินละออง กล่ิน และเลียง
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อจ่ายเนินจัดผิกอบรม ให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
เข่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ 
รายจ่ายอื่นๆ

๑๐,๐๐๐ ทด.สมหวัง สำนักปลัด \\ /

๒เอ



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๖ การควบคุมมลพิษจากขยะนํ้าเสีย ฝุนละออง กล่ิน และเสียง
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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 ๕ / ริายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

คนงานเก็บขยะ จำนวน ๒ คน
๒๑๖,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑-๗ 

ต.สมหวัง
สำนักปลัด ^ — — '—

๔ ๖ , ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษและซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์เข่น รถบรรทุกขยะ ๆลฯ

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด ---^

๔๗
/

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง เข่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ นํ้ามันเบรก 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ 
ยนต์ กันขนรถยนต์ ล็อกเกียร์ 
สัญญาณ'ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด ๔ .̂

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ 
ลื่นเข่น นํ้ามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถบรร 
ทุกขยะ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด V

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือผ้าปีดจมูก รองเท้า 
บู๊ต ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใช้ในการเก็บ 
ขยะมูลฝอย

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด ๕ 7

๒๓



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๕๖๖

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 ๐ , เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๔ 
ต่อเดือน/คน สำหรับลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างของเทศบาลตำบล 
สมหวัง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง

(5)6)0,000 ทต.สมหวัง สำนักปลัด / \V /

๕ ® เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำ 
เหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

๔๔๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /\ /

๔!อ
ไ /

'เงนค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)

เพ่ือชำระเป็นค่าบำรุงเป็นรายปีให้ 
แก่สมาคสันนิบาตเทศบาลแห่ง 
ประเทศไทย(สทท.)

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V

๕๓
1

เงินช่วยค่าครองขีพผู้รับบำนาญ(ซ.ค.บ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับ 
บำนาญ(ช.ค.บ.)

๖๗,๙๘๘ ฑต.สมหวัง สำนักปลัด V.

๔๔-'' ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่ อปท.

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผู้ทำประโยชน์ให้กับเทศบาล

๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V /

๕ ๕ / ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าเบี้ยตอบแทนเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการซึ่งสภาเทศบาลหรือ 
เทศบาลแต่งต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามประกาศเทศบาลหรือคำสั่งเทศ 
บาล ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

๒๔

ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๖ •ค่าเข่าบ้าน จ่ายเป็นค่าเข่า/เข่าซื้อบ้าน 

ของพนักงานเทศบาล
6 )^ 0 ,0 0 0 ทต.สมหวัง สำนักปลัด /

๕ ๗7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตรของพนักงานเทศบาล

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด เ ^

๔๘7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม,จ้างเหมาบริการ 
จ้างเย็บเล่ม/เข้าปกหนังสือ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าโฆษณาเผย 
แพร่ ฯลฯ

( ร ) ( ^ 0 , 0 0 0 ทต.สมหวัง สำนักปลัด V

๔๙ ค่าจ้างเหมาคนงานตำแหน่งคนสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานตำ 
แหน่งคนสวน จำนวน ๒ คน

๒๑๖,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V

๖๐/ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานตำแหน่ง 
ยาม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานตำ 
แหน่งยาม จำนวน ๑ คน

6)0(ง ึ่,000 ทต.สมหวัง สำนักปลัด /\

๖๑7/ ค่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าเครื่องถ่ายเอก 
สารสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน

๓๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด / 'V

๖๒ / ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจ 
สุนัขและแมวทั้งที่มืเจ้าของและ 
ไม่มืเจ้าของ ตัวละ ๖ บาทตํอปี

๗,๒๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๒๕



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดฃี้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ท่ีประซาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานตำ 
แหน่งเจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ 
จำนวน ๑ อัตรา

๑๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด V /

๖๔ ค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมซมกิจการ 
หรือทำคุณประโยซน์แก่เทศบาล

๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด / \

๖๔
7

ลำรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุ 
กรรมการเพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง 
รับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุ 
กรรมการ ตามหนังสือที่ 
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๔๘

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๒๖



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถ่ิน
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๔๖๖

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

และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฟิก 
อบรมและทัศนศึกษาดูงานของ 
คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
รายจ่ายอื่นๆ

๑๐๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๖๗
/

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่า 
พาหนะค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
รายจ่ายอื่น ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๖๘
/

.ค่าของ'ขวัญ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
พวงมาลา พวงหรีด

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่าพวง 
มาลา ค่าพวงหรีด เพ่ือใช้โน 
โอกาสต่างๆตามความเหมาะสม

๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๒๗



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๔.© การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖ ๙ , ค่าใช้จ่ายในงานพิธี รัฐพิธี ราชพิธี เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานพิธี 

รัฐพิธี งานเทศกาล งานกิจกรรม 
งานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น 
งานวันสำคัญของท้องถิ่น งานวัน 
สำคัญต่างๆของทางราชการ

6)(^,000 ทต.สมหวัง สำนักปลัด /

๗๐,- ท้าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆเซ่น รถยนต์ 
ส่วนกลาง รถกู้ขีพ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิว 
เตอร์ ฯลฯเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๗๑,- ท้าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ ปากกา 
ดินสอ ยางลบฯลฯ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด V

๗๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สาย 
ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ไมโครโฟนฯลฯ

๑,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๗๓, •วัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งเครื่องใช้ต่าง 
เซ่น แปรงขัด ไม้กวาด นํ้ายาล้าง 
พ้ืน กระติกกาแฟ ถ้วยกาแฟ 
ซ้อน ขาม ฯลฯ

๓๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๒๘



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

วัสดุก่อสร้างต่างๆ เซ่น ไม้ สี ปูนซี 
เมนต์ เหล็ก วัสดุคัดเสือก หิน 
ทราย ลกรัง ท่อ คสล.ๆลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด / \

๗๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ 
ขนส่งเซ่นยางนอกยางในสายไมล์ 
นํ้ามันเบรกฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด / \V /

๗๖^ "วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ 
ล่ืนเซ่น นํ้ามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามัน'หล่อล่ืน ฯลฯ

๘๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \

๗๗/ '
/

;วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัคซีนและ 
อุปกรณในการฉีดป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว

๔๘,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๗๘
/

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
เซ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู 
พืชและสัตว์ พันธุพืช ปุย ดินปลูก 
ต้นไม้ กระถางต้นไม้ อุปกรณใน 
การขยายพันธุพืฃ ฯลฯ

๑๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง สำนักปลัด X

๒๙



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗๙ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้การ 

โฆษณาและเผยแพร่ประซาส้ม 
พันธ์

๑,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด \/

๘ 9''' วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เซ่นแผนดิสก์ หมึกพิมพ์ เมาส์ 
ที่เกี่ยวช้องกับคอมพิวเตอร์

๒๗,๖๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

ค่าไฟฟ้า จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับ 
กิจการประปา ที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของเทศบาลให้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภมิภาค

๒๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๘๒/ ■ ลำโทรศัพท์ จ่ายค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์ 
สำหรับพนักงานเทศบาลเพื่อใช้ใน 
การติดต่อราชการ

๗๙,๔๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๘๓X ค่าบริการไปรษณีย์ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าซื้อดวง 
ตราไปรษณีย์ๆลฯ

๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /

๘๔."' ลำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นรายเดือน 
เดือน ๑,๐๐๐ บาท

๑๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด /V X

๓๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘๔ เลื่อยยนต์ เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 

บาร์ ๑๑.๔ น้ิว คุณสมบัติ ขนาด 
บาร์ ๑๑.๔ น้ิว เครื่องยนต์เบนขิน 
๒ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ ๐.๘ 
แรงม้า ๓๒ ซีซี ครบเรเตอร์ฝาปัม

๑๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด — ะ̂.^ —

๘๖ . ต ู้ลำโพงล้อลาก เพื่อจัดซื้อตู้สำโพงล้อลากขนาด 
๑๔ น้ิว ?๐โเลเวเ.6 /\๓ เวเ.!(๒โ 
ผ เ1:เา 5|ว63^6โ ลำโพงเอนก 
๑๔
น้ิว - รองรับ โเฬ เ^ล0แ0
- มีช่องต่อ บรธ 50 1\/เ? ๓
- มีรีโมทควบคุม บรธ และ
- มีแบตเตอรี่ในตัว

๘,๔๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด — ^V.

๘๗ •กิล้องโทรทัศน์วงจรปีดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภาย 
นอกสำนักงาน

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปีด 
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน 
จำนวน ๓๐ กล้อง เพื่อติดตั้งภาย 
ในตำบลสมหวัง ต้ังแต่หมู่ท่ี ๑-๗ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่

๑๗๑,๐๐๐ 

๓๑

ทต.สมหวัง สำนักปลัด — ะ̂—



นอยกว่า ๑,๙๒0X๑,0๒0 131X61 
หรือไม่นอยกว่า ๒,0๗๓,๖00(31X61 
-มี มัล๓ 6 โล!;6 ไม่น้อยกว่า ๒๕ 

ภาพต่อวินาที มัโล๓6 เ36โ 
560๐ก0เ)
-ใซ้เทคโนโลยี เก!'!'ล๓ 6(เ^)สำหรับ 
การแสดงภาพในกรณีที่มีความเข้ม 
ของแสง 0  ๒X
-มีฃนาดตัวรับภาพ 1๓ล56 ร6ท56โ 
ไม่น้อยกว่า ๑/ ๓ น้ิว 
-สามารถตรวจจับความเคลื่นไหว 
อัตโนมัติ(/หอปอก 061:601:1๐ก)
-สามารถแสดงรายละเอียดของ 
ภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 
(ผเ0เ6 อ/กล๓!0 เ^ลก56 หรือ 
รนเ36โ ช7กล|กก!1'ะ ก?6 หรือ
อเฐแลเ ผ เป 6 ท3 ๓ !'ะ ^ลท?®)ได้ 
-สามารถส่งสัญญาณภาพ 
(51:โ6ล๓เกฐ) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
๒ แหล่ง
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม 
มาตรฐาน แ.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย 
-สามารถไข้งานตามโปรโตคอล 
(?โ๐1:๐0๐1) แวV ๔ เป็นอย่างน้อย 
-มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ๓๒



(ผ61:ผ ๐โ  ̂ เก*6เ7ล06)แบบ๑๐ /  
๑๐ ๐  ชลรอ-7 หรือดีกว่าและสามา 
รถทำงานได้ตามมาตรฐาน 
แะเะเะ ๘๐๒.๓ลI7 หรือ![ะ!:ก ๘๐๒.๒ล!7 
(โ5๐ผ6โ ๐ห6โ ถ:เา6๓61:)
ในซ่องเดียวกันได ้
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน Iก ๖๖หรือ 
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับทุ้ม 
กล้อง(แ๐ชร!กฐ)ท่ีได้มาตรฐาน 
เก ๖๖
-สามารถทำงานได้ท่ีอุณหภูมิ -๑๐อ 
ถึง ๕๐ 0  เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 1-177ก 
,ผ7ก'หรือรผ'7ก,ก"7รกได้เป็นอย่าง 
น้อย
-พร้อมติดตั้งตู้กันฝนโดยจัดซื้อตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นที่ 
ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด

๓๓



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๘๘/ เงินอุดหนุน อปท.อุดหนุนเทศบาล 

คลองทรายคลองเฉลิม
เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับสนับ 
สนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ 
กงหรา จังหวัดพัทลุงเพื่อจ่ายค่า 
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
ปฏิบัติการฯ และเพื่อจ่ายเบ้นค่า 
วัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และ 
รายจ่ายอื่นๆ ที่จำเบ้น สำหรับใช้ 
ในศูนย์ปฏิบัติการฯ

เอ๔ ,๐00 ท้องถิ่นอำเภอ 
กงหรา

สำนักปลัด /

๘๙
/

'ฝ็นอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พัทลุง

เพื่อเบ้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด

๓,๒๑๐ ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

สำนักปลัด /'

๙0
/

ท่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเบ้น 
ประโยชน์แก่อปท.

เพื่อจ่ายเบ้นค่าตอบแทนอาสาสมัคไ 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งชอง 
ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.

๔๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง สำนักปลัด 0

๓๔



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ประโยชน์แก่ อปท.
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะ 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ 
กรรมการตรวจงานจ้างงานก่อ 
สร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑๐๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง / 'V 7

๙๒ ค่าเช่าบ้าน จ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน 
ชองพนักงานเทศบาล

๖๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง /V ---7

๙๓
\7

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลุกจ้างประจำ

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง ^ —X

๙(^''' ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บค่านํ้าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานเก็บ 
ค่านํ้าประปา ๒ อัตรา

๒๒๘,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง /\ 7

๙๔

/

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง 
เย็บเล่มหนังสือ เช้าปกหนังสือค่า 
โฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำ 
วารสาร ค่าจัดทำป้ายประขา 
สัมพันธ์ ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง / XX 7

/ ส่าจ้างเหมาคนงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า 
พนักงานจัดเก็บรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 
รายได้ จำนวน ๑ อัตรา 
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒๐,๐๐๐ 

— — ๓๔

ทต.สมหวัง กองคลัง 7 7



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มื.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙๗ •ส่าจางเหมาจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

จัดทำแผนที่ภาษี
๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง / XX

๙๘^ ดำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่นเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่า 
พาหนะค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง X — ^

๙๙ ดำบำรุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อม 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ 
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ

๒๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองคลัง ---7

๑๐9 วัสดุสำนักงาน จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
นํ้าดื่ม ฯลฯ

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง / XV 7

0 ) 0 0 ) ’ 'วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ 
ขนส่งเช่นยางนอกยางในสายไมล์ 
นํ้ามันเบรกฯลฯ

๔,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองคลัง \7

๑๐๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ 
ลื่นเช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง / XX /

๓๖



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เซ่นแผนดิสก์ หมึกพิมพ์ เมาส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

๓๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง \V /

(5)0(8̂
/

ค่าบริการไปรษณีย์ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ 
และค่าขนส่งไปรษณีย์ ๆลๆ

๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองคลัง /V.

๓๗



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑0๔. ■ ศริภณฑ์คอมพิวเติอร์หรืออิเล็กทรอ 

นิกส์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ1เะ□ ขาวดำ 
ขนิด ผ6เ:ผ๐เ7 แบบที่ ๒ (๓๘ 
หน้า/นาที)
-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย 
กว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐01131 
-มืความเร็วในพิมพ์สำหรับกระดาษ 
ขนาด/\๔ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน้า 
ต่อนาที([วเวทก)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัด 
โนมัติได้
-มีหน่วยความจำ(เV๒๓๐!'V)ขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ เฬ8 
-มีซ่องเชื่อมต่อ(เก*6ลัล06)แบบ 
บรธ ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
๑ ซ่อง
-มืซ่องเชื่อมระบบเครือข่าย(ผ61:
ผ ๐โ  ̂ เก1:6เรัล06)แบบ ๑๐/ ๑๐๐/  
๑๐๐๐ 8ล56-7 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง หรือสามารถใช้

(5)(^,000 ทด.สมหวัง กองคลัง / '

๓๘



งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ผ เ-ฅ
(แะ[ะ ๘๐๒.๑๑(ว,รู,ก)ได้
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐
แผ่น
-สามารถ'ไซ้ได้กับ /\๔,แ61*6โ, 
16รูลแเละสามารถกำหนดขนาด 
ของขนาดกระดาษเองได้ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม 
พิวเตอร์)

๓๙



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

งานของพนักงานเทศบาลและพนัก 
งานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบๆ

๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา V. /

๑๐๗, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตรของพนักงานเทศบาล

๒,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา V /

๑๐^'' 'ค่าเช่าบ้าน จ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน 
ของพนักงานเทศบาล

๔๘,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา

๑๐๙ รายจ่ายเพื่อให้!ด้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม,จ้างเหมาบริการ 
จ้างเย็บเล่ม/เข้าปกหนังสือ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าโฆษณาเผย 
แพร่,ค่าจัดทำวารสาร,ค่าทำ 
บีายประชาสัมพันธ์,ค่าจ้างเหมา 
บริการที่จำเป็นอื่นๆ

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา \/

6)๑0 'ค่ว่ไข้จ่ายการเดินทางไปราชการ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่นเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่า 
พาหนะค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา

๔๐



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มื.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(5)6)(5) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อม 

ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ 
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ๆลฯ เพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ

(5)(^,000 ทต.สมหวัง กองการศึกษา

๑(ริ) .วัสดุสำนักงาน จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
นํ้าดื่ม แบบพิมพ์ ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองการศึกษา

(5)(9)(ท้ไ 
/ '

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว 
เตอร์ เช่น แผนดิสก์ หมึกพิมพ์ 
เมาส์ โปรแกรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวช้อง 
กับคอมพิวเตอร์

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา / ' /

6) 6) (^. ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(รวมค่าติดตั้ง)

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
ส่วน(ราคาค่าติดตั้ง)ขนาด
๑๘,๐๐๐ บีทยู
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.ขนาดทำความเย็นที่กำหนดเป็น
ขนาดที่ไม่ตํ่ากว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
๒.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า

๒๗,๐๐๐

(5น(ริ)

ทต.สมหวัง กองการศึกษา



ติดต้ัง
๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความ 
สามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ 
เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ 
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห 
กรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า 
เบอร์ ๔
๔.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประ 
กอบสำเร็จรูปทั้งชุด ท้ังหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความ 
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔๒



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

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)(5)(̂ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(เก^7ลก^ ? โ!ก*6โ)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(เก^ 7ลก  ̂

ก!:6โ)'จำนวน ๒ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
๑.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(เก^ 7ลก^
?โ1ท!:6 โ)จากโรงงานผู้ผลิต 
๒.ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย 
กว่า ๑๒0๐x๑๒๐๐ ปเวเ 
๓.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ 
สำหรับกระดาษขนาด /\๔ ไม่น้อย 
กว่า ๑๕ หน้าต่อนาที([วเวทก)หรือ 
๘.๘ ภาพ
๔.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี 
สำหรับกระดาษขนาด/\๔ไม่น้อย 
กว่า ๑๕ หน้าต่อนาที(เวเว๓)
หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที(แว๓)
๕.มีซ่องเชื่อมต่อ(เก!:6ภัล06)แบบ 
นรเว ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย

๘,๐๐๐

๔๓

ทต.สมหวัง กองการศึกษา ' ---7



กว่า ๑ ซ่อง
๖.มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่ 
น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
๗.สามารถใช้ได้กับ/\๔,161:,163ล1 
และสามารถกำหนดขนาดของ 
กระดาษเองได้

(ร !(ร ิ!



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมา๓ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย, พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑๖ ดัส่ดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง 

ต่าง  ๆ เซ่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก 
วัสดุคัดเลือก

๑ ๐ ,0๐ ๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา — /

๑®^' วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อล่ืน เซ่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน 
เบนซินนํ้ามันหล่อลื่นฯลฯ สำหรับ 
รถและเครื่องตัดหญ้าและเครื่อง 
จักรอื่นๆที่ฃอความอนุเคราะห์จาก 
หน่วยงานอื่นมาโซ่ในกิจการของ 
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔ ,๐00 ทต.สมหวัง กองการศึกษา \

๔๕



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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 ๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง 

เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือค่า 
ติดต้ังไฟฟ้าค่าติดต้ังประปาค่าติดต้ัง 
โทรศัพท์ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำป้าย 
ประซาสัมพันธ์ รายจ่ายอื่นๆ

๒๐1๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองการศึกษา \

๑๑๙
X

'ลำจางเหมาคนสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนสวน 
จำนวน ๑ คน เดือนละ๙,๐๐๐บาท 
จำนวน ๑๒ เดือน

๑0^9,000 ทต.สมหวัง กองการศึกษา /

๑๒๐ ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ข่วยเจ้า 
หน้าที่ธุรการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตำ 
แหบ่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
จำนวน ๑ คน เดือนละ๙1๐๐๐บาท 
จำนวน ๑๒ เดือน

๑00งึ่,0 0 0 ทต.สมหวัง กองการศึกษา X

๑๒๑ ค่^จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการ 
ภารโรง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตำ 
แหน่งนักการภารโรง ศพด.ตำบล 
สมหวัง จำนวน ๑ คน 
เดือนละ ๗1๐๐๐ บาท

๑00^,000 ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา \



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาฌ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราขการ สำหรับเป็นเบี้ย 
เลี้ยง ยานพาหนะ ค่าเข่า ท่ีพัก ค่า 
ลงทะเบียนเข้ารับการ่ผิกอบรมหรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป 
ราขการหรืออบรมส้มนาของครูผู้ดู 
แลเด็ก

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา \V / ,

๑๒๓ ค่ายานพาหนะ เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะในการ 
นำส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก ต.สมหวัง ไปสถานพยาบาล

๖๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา X/

(5)1©(̂ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ 
ต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เข่น แปลงขัดไม้ กวาด นํ้ายาล้าง 
พ้ืน กระดิกนํ้าร้อน ถ้วยกาแฟ 
ช้อน ชาม ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองการศึกษา / X/

๑๒ ค่าไฟฟ้า จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒ 
นาเด็กเล็กตำบลสมหวัง

๗๒,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา X/



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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^ท์ ค่าบริการสื่อสารคมนาคม จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริ 

การอินเตอร์เน็ตสำหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ตำบลสมหวัง

๗,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา \V

๑๒๗//
อุดหนุนโรงเรียนวัดหวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 

สำหรับเด็กอนุบาล -  ป. ๖ ของ 
โรงเรียนวัดหวัง ๑๔๐ คน คนละ๒๑ 
บาท จำนวน ๒๐๐วัน

๖๔๑,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา /V. /

๑๒๘ อุดหนุนโรงเรียนวัดพังก่ิง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับเด็กอนุบาล -  ป.๖ ของ 
โรงเรียนวัดพังกิ่งจำนวน ๑๔๐ คน 
คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน

๖๔๑,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็ก 
ตำบลสมหวัง

กองการศึกษา /V. /

๑๒๙
// '

ด่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราขการให้แก่พนัก 
งานเทศบาลและพนักงานในสังกัด

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง / \

๑๓๐,.
X

ด่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่ซื้อบ้าน 
ของพนักงานเทศบาล

๙๖,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง \

(3) &โเ (5) เ^นช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตรของพนักงานเทศบาล

๒๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง /V /

๔๘



ยุทธศาสตร์ที ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓๒ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม,จ้างเหมาบริการ 

จ้างเย็บเล่ม/เช้าปกหนังสือ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์,ค่าโฆษณาเผย 
แพร่,ค่าจัดทำวารสาร,ค่าทำ 
ฟ้ายประซาสัมพันธ์,ค่าจ้างเหมา 
บริการที่จำเป็นอื่นๆ

(5)(^0,000 ทต.สมหวัง กองช่าง / /

๑๓๓ ดำจ้างเหมาคนงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า 
หน้าที่ธุรการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน 
ตำแหน่งผู้เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

(5)0(งึ่,000 ทต.สมหวัง กองช่าง

๑๓๔ .ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่นเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่า 
พาหนะค่าเช่าที่พัก ๆลฯ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง

๑๓๔ ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม จ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อม 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ 
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ

๓๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓๖ วัสดุสำนักงาน จ่ายเบ้นค่าวัสดุสำนักงาน เข่น 

กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 
นํ้าดื่ม ฯลฯ

๒0,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองข่าง

๑๓๗
/

วัสํดุ้ก่อสร้าง เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ต่างๆเข่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ท่อ 
ประปา เหล็ก วัสดุคัดเลือก หิน 
ทราย ลูกรัง ท่อ คสล.ฯลฯ

6 )^ 0 ,0 0 0 ทต.สมหวัง กองช่าง V /

6)&โ)̂9
*

วสคุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเบ้นค่าวัสดุยานพาหนะและ 
ขนส่งเข่นยางนอกยางในสายไมล์ 
นํ้ามันเบรกฯลฯ

๔,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองข่าง /V

๑๓๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเบ้นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ 
ลื่นเข่น นํ้ามันดีเฃล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

๔๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองข่าง / ?

(5) (3^0 •วัสดุ'โฆษณาและเผยแพร่ จ่ายเบ้นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้การ 
โฆษณาและเผยแพร่ประขาส้ม 
พันธ์

๑๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองข่าง /V

(9)(ริ̂(5) ;วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเบ้นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เข่นแผนดิสก์ หมึกพิมพ์ เมาส์ 
ที่เกี่ยวช้องกับคอมพิวเตอร์

๓๐,๐๐๐ 

----------------- ๔©-

ฑต.สมหวัง กองข่าง /



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ค่าจัดส่งจดหมาย เอกสาร พัสดุ 
ภัณฑ์ ฯลฯ

๔,0๐0 ทต.สมหวัง กองช่าง /

ค่าซดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า X)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซดเขยสัญญาแบบ 
ปรับราคาค่าได้(ค่า X)

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง /

๑๔๓
/

ค่าจ้างเหมาคนงานตำแหน่งพนักงาน 
ขับรถ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน 
ขับรถรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้ง 
เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเซ้าไฟฟ้า 
(รถกระเซ้า)กระเซ้า จำนวน ๑ คน

(5)0^9,000 ทต.สมหวัง กองช่าง \/

6) (  ̂(ริ̂ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ เซ่น 
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิกพร้อมกระเซ้าไฟฟ้า 
(รถกระเซ้า)

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง —-ะ̂ .

(ริ) (  ̂(^
/

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ เซ่นค่าหลอดไฟสาธารณะ 
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตสใฟฟ้า 
ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองช่าง / ' VV. /

๕๑



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๔๖
/

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน 
ส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ น้ํามัน เบรก กระจกมอง 
ข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชน 
รถยนต์ ล็อกเกียร์ สัญญาณไฟฉุก 
เฉิน ฯลฯ

๑ ๐ ,0 0 0 ทต.สมหวัง กองช่าง /\

๑๔๗ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 
พัทลุง

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเกินสิทธิ๋ให้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง /

(5)05̂ 9 รายจ่ายเพื่อให้!ด้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน 
ท่ัวไป จำนวน ๑ คน

(5)00^9,000 ฑต.สมหวัง กองการศึกษา -----^^ ----

๑๔๙
//

ค่าจ้างเหมาคนงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า 
หน้าที่ประปา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานตำ 
แหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
จำนวน ๓ คน

๓๒๔,๐๐๐ ฑต.สมหวัง กองช่าง \

๑๔0 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
วัสดุต่าง  ๆ เช่น ประแจคอม้า 
ประแจ'ท่อน้ํา ประแจเลื่อน ประแจ 
โซ่ กรรไกรตัดท่อประปา ประตูนํ้า 
นํ้ายาประสานท่อ และอุปกรณ์ที่ 
จำเป็นต้องใซในกิจการประปาฯลฯ

๑๒๐,๐๐๐ 

----------------- ๔๒

ทต.สมหวัง กองช่าง /\



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.® การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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) (  ̂(5)-X/

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อคลอรีน สารจับตะกอน 
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้อง 
ใช้ในกิจการประปาฯลๆ

๘ ๐ ,000 ทต.สมหวัง กองซ่าง \/

๑๔๒
/

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปิดจมูก 
รองเท้าบู้ต ถุงมือ ฯล  ๆ สำหรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานกิจการประปา

๑๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองช่าง V/

๑๔๓ ค่าไฟฟ้า จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจ 
การประปาที่อยู่ในความผิดชอบ 
ของเทศบาลตำบลสมหวังให้แก,การ 
ไฟฟ้าส่วนภุมภาค

(5^9(2^,000 ทต.สมหวัง กองช่าง /



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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) (5แ (5̂ ครุภัณฑ์การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท ์
50 เฮิร์ต

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซัม 
เมอร์ส ขนาด ๑.๔ แรงม้า ๒๒๐ 
โวลท์ ๔๐ เอิร์ต จำนวน ๒ เครื่อง 
มีคุณสมบัติดังนี้
๑.ตัวเรือนเครื่องสบและเพลาเครื่อง

7 .สูบนาทาจากสแตนเลสทนตอการ 
กัดกร่อน
๒.ความเร็วรอบในการทำงานของ 
เครื่องสูบนํ้า อยู่'ในข่'วง ๒,๗๐๐- 
๒1๘๗๔ รอบต่อนาท ี
๓.สามารถสูบนํ้าได้ปริมาณ (0)
๐.๓-๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ขั่วโมง 
๔.สามารถสูบนํ้าที่ความสูงส่ง 
ระหว่าง ๗๗.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร 
๔.ท่อส่งนํ้าของเครื่องสูบนํ้ามีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม,น้อยกว่า๑.๔น้ิว

๖ ๐ ,๐ ๐ ๐

๕๔

ทต.สมหวัง กองข่าง V.



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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.มอเตอร์ขับเคลื่อนของเครื่องสูบ 
น้ําใช้ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลทํ 
มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า 
มีใบพัดไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ใบพัด

ฐ ^ ^ ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง
ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลฑ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอย 
โขง ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลฑ์ 
จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.ขนาดท่อนํ้าเข้า/ออกมีขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๒ น้ิว มีส่วนสัมผัสน้ําทำ 
จากวัสดุที่ไม่เน้นสนิม 
๒.ใบพัดแบบปิดมีประสิทธิภาพใน 
การสูบนํ้าสูงผลิตจากทองเหลือง 
หรือสแตนเลส 
๓.ตัวป้มผลิตจากเหล็กหล่อ 
๔.ระยะส่งสูง ๒๔.๘-๑๐.๒ ม.
๔.อัตราการไหล ๔๐๐-๑๒๐๐ 
ลิตร/นาที
๖.มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ 
แรงม้าใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลทํ

๔๐,๐๐๐ 

----------------- ๔๔-

ทต.สมหวัง กองข่าง



ยุทธศาสตร์ที ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดขอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง
ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอย 
โขง ขนาด ๔ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ 
จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.ขนาดท่อนํ้าเข้า/ออกมีขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๓ น้ิว มีส่วนสัมผัสน้ําทำ 
จากวัสดุที่ไม่เปีนสนิม 
๒.ใบพัดแบบปีดมีประสิทธิภาพใน 
การสูบนํ้าสูงผลิตจากทองเหลือง 
หรือสแตนเลส 
๓.ตัวป้มผลิตจากเหล็กหล่อ 
๔.ระยะส่งสูง ๒๔.๘-๑๐.๒ ม.
๔.อัตราการไหล ๔๐๐-๑๒๐๐ 
ลิตร/นาที
๖.มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ 
แรงม้าใข้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลทํ

๖๐,๐๐๐ ทต.สมหวัง กองข่าง / '



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและ1ชุมชน
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาผ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

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

ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ ำ ป ี ๒ ๕ ๖ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔.๓ เสริมสร้างความเข็มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประซาซนตามระบบประซาธิปไตย
ลำดับ

ท ี่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 
รับผิดซอบ 

หลัก

พ.ศ.๒๔๖๔ พ.ศ.๒๔๖๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๔๗

/
เตใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก 

ต้ัง เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดย 
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง เคร่ือง 
สำรองไฟ รายจ่ายอื่นๆ

๑ 0 ,0 0 0 ทต.สมหวัง สำนักปลัด

๑๔๘. โดัร์งการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าจัดเวทีประ 
ซาคม เซ่นค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆฯลๆ

๒๐,๐๐๐

ะะฟ-

ทต.สมหวัง สำนักปลัด — .ะะ*


