แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเทีย่ ว
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
ที่
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
10,000 เทศบาล
1 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นไทย
ตาบลหาด
เสี้ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
10,000 เทศบาล
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เทศบาล
ตาบลหาด
เสี้ยว
รวมแผนงาน
20,000
2.2 แผนงานการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
25,000 เทศบาล
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน
เด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
ตาบลหาด
เล็กเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เช่น ค่าอาหาร
เสี้ยว
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ
2 ค่าอาหารกลางวันเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

3 ค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว )

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน
การสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
สานักงานปลัด


กองการศึกษา

เทศบาล กองการศึกษา 
ตาบลหาด
เสี้ยว
425,000 เทศบาล กองการศึกษา 
ตาบลหาด
เสี้ยว

1,250,000



สานักงานปลัด











หน้าที่ 9

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ค่าหนังสือเรียน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
37,800

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สาหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

37,800

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

56,700

7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
ทัศนศึกษา การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

81,270

8 ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 ศูนย์ และโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล จานวน 2 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จานวน 2 โรงเรียน
ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาด
สูง) และโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

5
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

9 อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบลหาด
เสี้ยว
เทศบาล
ตาบลหาด
เสี้ยว
เทศบาล
ตาบลหาด
เสี้ยว
เทศบาล
ตาบลหาด
เสี้ยว

หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
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.
กองการศึกษา 


กองการศึกษา 



กองการศึกษา 



กองการศึกษา 



เทศบาล กองการศึกษา 
ตาบลหาด
เสี้ยว
3,840,000 เทศบาล กองการศึกษา 
ตาบลหาด
เสี้ยว
2,318,602













หน้าที่ 10

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
30,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

รวมแผนงาน
2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท
เยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายในเทศบาล กิจกรรมกีฬาของ
ท้องถิ่น กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

8,102,172
80,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

2 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
เสพติด
นักเรียนต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนเมือง
เชลียง

15,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

3 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

10,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียน
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)







หน้าที่ 11

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพนักเรียน

5 ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีจุดบัง้ ไฟเป็นพุทธบูชา

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนให้กับโรงเรียน
หาดเสี้ยววิทยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและ
อนุรักษ์ ประเพณีจุดบัง้ ไฟเป็นพุทธบูชา
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

30,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่กฐินทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
น้า แข่งเรือ (เฮือซ่วง)
โครงการจัดงานประเพณีแห่กฐินทางน้า แข่ง
เรือ (เฮือซ่วง)
เช่น ค่าเรือกฐิน ค่าตกแต่งเรือกฐิน ค่าจัด
ขบวนแห่กฐิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

100,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

7 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว







หน้าที่ 12

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาค
ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าช้าง ค่าแตรวง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
200,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

9 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณี
สรงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้าโอย
ทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย เช่น ค่าจัดขบวน
วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ฯลฯ

40,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

10 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีต
ศรีสัชนาลัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดการ
แสดงวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

70,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

11 ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย
เช่น ค่าจัดขบวนวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

90,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว







หน้าที่ 13

แบบ ผด.02
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
12 ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กาฟ้าบ้านเฮา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการลานวัฒนธรรม กาฟ้าบ้านเฮา เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ที่

13 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออื่นๆ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบตั ิธรรม เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

40,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

14 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งาน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดพิมพ์เอกสาร
อนุรักษ์งานวัฒนธรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ

50,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

15 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสาคัญ งานที่
เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ

30,000

เทศบาล กองการศึกษา 
ตาบลหาด
เสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการงาน
รัฐพิธี กิจกรรมวันสาคัญ งานที่เกี่ยวกับความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เช่น ค่าเครื่องสกการะ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ







หน้าที่ 14

แบบ ผด.02
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
16 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ให้กับเทศบาล ที่เป็นเจ้าภาพ
ในการดาเนินงานตามโครงการฯ
ที่

17 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
40,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย นุง่ ผ้าไทย ใส่เงิน ทองโบราณ
ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอศรีสัชนาลัย
18 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และราชพิธีต่าง ๆ
ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอศรีสัชนาลัย

80,000

19 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย
และเทศกาลอาหาร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ให้กับที่
ทาการปกครองอาเภอศรีสัชนาลัย

20,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

20 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่
งานกาชาด
ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กับที่ทา
การปกครองอาเภอศรีสัชนาลัย

20,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว

21 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอศรีสัช
นาลัย

40,000

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว



เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว
40,000 เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหาด
เสี้ยว













หน้าที่ 15

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทาข้อมูลการท่องเที่ยว
เช่น จัดพิมพ์เอกสารการท่องเที่ยว ศึกษาดู
งาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
รวมแผนงาน

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ 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.
30,000 เทศบาล กองการศึกษา

ตาบลหาด
เสี้ยว

งบประมาณ

1,155,000

หน้าที่ 16

